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اللاا    ااض  صلااض  االواأشر علااق  شاا ي نلوق أااشر  اا فن  حم ااف            

أااشر  ماافاح تل  أااش تل اا      علااق هلااح   اا بح   اال  عاافح معلوم     

 .ذت ك  ذت ه الذات  نر  غفض عن ذت ك  ذت ه الغ صلون
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 اهدي هذا العمل املتواضع اىل روح 

 

يدنـاــــــــس

اللهم اجعلنا من الذين حيبهم  .حيبهواىل كل من 

 وحيبونه آمني
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 املقدمة: 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 طهسورة ﴿ ﴾   َقْوِلي َيْفَقُهوا ِلَساِني  ِمْن ُعْقَدًة َواْحُلْل َأْمِري  ِلي َوَيسِّْر َصْدِري  ِلي اْشَرْح َربِّ َقاَل ﴿

25-26-27-28﴾. 

اللهم صل صالة كاملة وسلم سالما تاما على سييداا محميدا اليتن ت حيل ليه الع يدا  :الحمد هلل رب العالمين  

الرغائب وحسن الخواتم ويستس ى الغمام لوجهه الكريما له وت فرج له الكربا وت ضى له الحوائجا وت ال 

 .قدير شيءوعلى آله وصحبه في كل لمحة وافس لعدد كل معلوم لكا ااك على كل 

 لعد:و  

إن االختالف في الرأن س ة إلهية في الحياةا اتيجة لتفاوت ال اس في الع ول واألفهام واألمزجةا   

 ف تعرفا ـور وخالـــفمن ال اس من يلجأ لالختالف ألجل الظه المعرفةاول ـم والتحصيـم في العلـاوتهـوتف

 َلَجَعَل َربَُّك َءآَش َوَلْو ﴿من يرومه للعصبية والحمية وضيق الصدر؛ قال هللا تعالى في سورة هودا وم هم 

 َلَأْمَلَأنَّ َربَِّك َكِلَمُة َوَتمَّْت ۖ   َخَلَقُهْم َوِلذََِٰلَك ۖ   َربَُّك َرِحَم َمن ِإلَّا ُمْخَتِلِفيَن  َيَزاُلوَن َوَلا ۖ   َواِحَدًة ُأمًَّة لنَّاَسَا

(1)﴾ ۖ   َأْجَمِعيَن َوالنَّاِس ْلِجنَِّةاَ ِمَن َجَهنََّم
 اموالخص و ال ـطيعــةـافهـم ان االختـالف هب ان ـال يجــــف.   

اذا " :هللا ول رسوالسب والشتما كالا الن االختالف في االمور االجتهادية محمود ومثاب عليه ل ول 

".فله اجر اخطأحكم الحاكم فاجتهد ثم اصاب فله اجران واذا حكم فاجتهد ثم 
(2)
ية التي فاما االمور التوقي 

ال طعيةا فال اختالف فيهاا الن المصيب واحد والمخطئ كافر؛ وعليه فال  لاألدلةهي اصول الدين الثالتة 

ا واشعال ايران الحروب يجب ان يتهب الخالف في االمور االجتهادية الفرعية الى تكفير لعض ا لعضا  

والفتنا والتخريب والتدمير والتجويع كما ارى اليوم في ليبيا ومصر وسوريا والعراق واليمنا الن 

عالم اليوما من يصب ارى في اإل ألا ا يواية العالميةالوحيد من ذلكا هم اعداء االسالم والصه المستفيد

 كان اخاه المسلم يحاربالمع ى ان  ألاهر االسالما ـالح وتدميـع السـمن ذلك لي هارا وقصدـالزيت على ال 

 َأِو َوِإنَّآ ۖ   اللَُّه ُقِل ۖ   َواْلَأْرِض السََّماَواِت ِمَن ْرُزُقُكْميَّ َمْن ُقْل  ﴿ل وله تعالى:  وهاليا   وأ ا صوفيا  شيعيا او س يا  

 َربَُّنا َبْيَنَنا َيْجَمُع ُقْل  ۖ  َتْعَمُلوَن  َعمَّا ُلَئُنْس َوَلا َأْجَرْمَنا آَعمَّ ُلوَنُتْسَئ الَّ ُقْل  ۖ  ُمِبيٍن َضَلاٍل ِفي َأْو ُهًدى َلَعَلىَٰ ِإيَّاُكْم

 .  ﴾26-25-24 أسب سورة﴿ ﴾ ۖ  اْلَعِليُم  اْلَفتَّاُح َوُهَوۖ   ِباْلَحقِّ َبْيَنَنا َيْفَتُح ُثمَّ

                                                           
 .(119 - 118سورة هود )اآلية:  (1)
 .رواه البخارن كتاب االعتصام لاب اجر الحاكم (2)

 ورواه مسلم كتاب االقضية لاب اجر الحاكم.

 يخطئ.ورواه الو داود كتاب االقضية لاب ال اضي 

 ورواه الن ماجة كتاب االحكام لاب الحاكم.
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هد اخواا ا الوهاليين التكفيرييناللهم ا  
(1)

والباطيل  هرهيم الحيق ح ياا لكيي يتبعيوأالى الصراط المسيت يما و 

"لعدن كفارا يضرب لعضكم رقاب لعض ترجعوا الف" ل وله  .لكي يتج بوه لاطال  
(2)

. 

(1%ن اال ـيـون مين المسلميـم ال يمثليـيـهاالوهاليون )مع العلم ا ومما اختلف فيه  
(3) 

ميع علمياء أهيل السي ة 

 .   د رسول هللاــ: االحتفال لمولوالجماعة 

 ال تعيالى :ـيـمظهر من مظاهر محبته وتعظيمه والتمسك لس تها ق  -ان االحتفال لمولــد رســول هللا   

(4)﴾ ۖ   ْلُقْرَبىَٰاِ ِفي ْلَمَودََّةاَ ِإلَّا َأْجًرا َعَلْيِه ُلُكْمَأْسَئ لَّآ ُقْل ﴿
ال ييممن احيدكم حتيى اكيون " :وقال رسيول هللا  

ده وال اس اجمعين"ــه وولـب اليه من افســـاح
(5)
 تن اخرج ـــاما الــر االاــــد خيــرى مولــاء لتكــواالحتف 

هو ايو  مين الوفياء ورفيع قيدر ل الى اور العلم وآفاق المعرفةاالجهل وغياهب الظالم ظلمات البشريــة من 

حتيى لليم ميا  الأكياذيبهم والياطيلهم مذوايهي االحبيب المصطفى امام االمم التين اصبحوا في وقت ا الحاضير

وميا ذا  اال ميا يلمسيواه اعيداء االسيالم  -لالي وامي اايت ييا رسيول هللا  -شخصه لللم من رسمه والتمثيل 

 اجتهدفمن  السبب هته االختالفات الفرعيةا التي فيها فسحة لالجتهادات ااالسالمية مزق امت امن تشتت وت

كيان الصيحالة الكيرام المخلصيون يحبيون ووليم يصيب فليه اجير االجتهياد.  اخطأومن  اواصاب فله اجران

رسيول هللا وهللا اايك  : "يياكمثل حب ثولان رضيي هللا ع يه حيين قيال لرسيول هللا  :رسول هللا كما يجب

اظر الييك"ا أتييك فيآفي ليتي فما اصبر حتيى  ألذكر الحب الي من افسي وااك الحب الي من ولدن وااي 

 لما سئل كيف ك تم تحبيون رسيول هللا  -رضي هللا ع ه وكرم هللا وجهه  -ومثله ايضا كمثل سيداا علي 

لي ا من الماء البيارد عليى إحب أمهات ا وأوآلائ ا و والدااأموال ا وألي ا من إحب أ كان رسول هللا  ف ال: "

ل ليه سيفيان ) وكيان ال ييزال وهتا زييد الين الدث ية اخرجيه اهيل مكية لي تليوه فيداء ل تليى ليدرا وقيا ا"أ الظم

ن يكيون أحيب أ: وهللا ميا ؟ فيرد  هليكأايت فيي أكون محمد ع داا مكااك اضرب ع  يه ويتحب ان أ( : "كافرا

من  احدأيت ألو سفيان: ما رأهليا ف ال أاا جالس في أن تصيبه الشوكة وأاا فيه وال أمحمد في مكااي التن 

 ". صحاب محمد محمداأحدا كأال اس يحب 

 لي لن سلول ومن تبعه ي اف ون رسول هللا أ النوفي جااب اخر كان الم اف ون مثل عبد هللا   

وقد فضحهم ال رآن  ويخادعون هللا وهو خادعهما يراؤون ال اس ويوالون اليهود من وراء رسول هللا 

 ا ـــحب ول هللا ـن من ال اس من يحب رسأيضا ارى أا وفي هتا الزمان الكريم وعرفهم لرسول هللا 

 
                                                           

 .(99من اهل الس ة" كتاب فت ة التكفير )ص   99%ألاهم يكفرون االشاعرة التين يمثلون "  (1)

 .ال ترجعوا لعدن كفارا لاب قول ال بي  نرواه البخارن كتاب الفت (2)

 .االيمان( كتاب الس ة لاب الدليل على زيادة 4686( )ح 63( )ص 5والو داود )جزء 

 .(3943حديث )ا والن ماجة في الفتن (4130حديث )وال سائي في تحريم الدم.  لابا ليان قول ال بي  (66حديث )ومسلم: كتاب االيمان 

 .(94كتاب فت ة التكفير )ص  (3)

 .(23سورة الشورى )اآلية  (4)

صحيح البخارن كتاب االيمان. (5)
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مثال العلماء العاملين كفضيلة أشد حبا هلل تعالى أكبيرا ويتكرون هللا قياما وقعودا وعلى ج ولهم وهم 

من يجادل في االحتفال  ال اس ومن -رحمه هللا  -الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي شهيد المحراب 

 ود ــون اليهـــويوال افي جرائدهم ول هللا ــون رســركين التين يعيبــر المشـوي ص هللا رسول مولد ل

 ىَٰرَوالنََّصـــٰـَ  ْلَيُهـودَ اَ َتتَِّخـُذواْ  َلـا  َمُنـواْ ءا لَّـِذينَ اَ َأيَُّهاَيـــٰـَ  ﴿تبار  وتعالى ي ول في كتاليه العزييز: ارىا وهللا وال ص

      (1)﴾ ِلِميَنلظَّـــٰـَاَ ْلَقْوَماِ َيْهِدي َلا للََّهاَ ِإنَّ ۖ   ِمْنُهُم, َفِإنَُّه ْنُكْممِِّ َيَتَولَُّهم َوَمْن ۖ   َبْعٍض ُءَأْوِلَيآ,َبْعُضُهُم  ۖ   َأْوِلَياَء
  

مة االسالمية االن في لين حاجت ا في هتا الزمان لدراسة السيرة ال بوية العطرةا واألأن ألتلك حاولت   

 دــهل الس ة والجماعة وتوحيأمس الحاجة الى ذلكا وال يصلح حال ا اال ل بت الخالف والرجو  الى علماء أ

(2)﴾ َشْيًئا ِبِه ُنْشِرَك َوَلا اللََّه ِإلَّا َنْعُبَد َألَّا َوَبْيَنُكْم َبْيَنَنا َسَواٍء َكِلَمٍة ِإَلىَٰ َتَعاَلْوا اْلِكَتاِب َأْهَل َيا ُقْل ﴿مة: كلمة األ
 

 ي مـنـسئم ا سما  الخالف الع يم التن ال اج  .يدي اأرب االسالم من داخله ولخلاختالف ا هتا ا ألا ا . 

رض الم دسة التي اداء العداء من األ عن يرتفأ اومن غريب الصدف" :ادنبالعورائه شيئا: قال الدكتور 

متوحشة وال ظام العالمي وتج دت في هتا الوقت فئة لمعاكستها في زمن العولمة ال اابتت الرسالة المحمديةأ

"الجديد
(3)

اة البشر والطغيان تتماما كما كان ذلك لعد عام الفيل حي ما كاات الكلمة محتكرة من طرف ع. 

على يد )فئة ظهرت ممخرا في امة االسالم تدعي احتكار الس ةا اآلنا وو احزب الشيطان تالمتة من

ا وان وااها الفرقة ال اجية الوحيدةا وان وصف اهل الس ة والجماعة خاص لها ووقف عليها دون غيرها

(كل ما عداها ضالون مضلون
(4)

برا ومبدأ )خالف تعرف(ا هي ا والتكوالح ي ة ان االاااية وحب ال فس. 

من اسباب هتا الهجوم والتعصب والتطرفا واال فان االصل في الدين االلاحةا فاالحتفال واظهار الفرح 

والتزين لاللباس الشرعي والترفيه على االوالدا واالجتما  على التكر وال اء المحاضراتا كل ذلك من 

ما  ةان العادة محكم لبلدانا فال اعدة الف هية ت ول:يد المعروفة في االمباحاتا وان كاات من العادات والت ال

 (5)﴾ ۖ   الرِّْزِق ِمَن َوالطَّيَِّباِت ِلِعَباِدِه َأْخَرَج الَِّتي اللَِّه ِزيَنَة َحرََّم َمْن ُقْل ﴿لم تخالف الشر . قال تعالى :
 

على مجيزن االحتفال لالمولد ال بون والمتصفح للشبكة الع كبوتية ي را تعلي ات الشباب الوهالي   

ا وان االسالم جاء لهم ال لغيرهمالشريفا وهي كلها سب وشتما وقتف وكأن الحق وقف عليهم
(6)

ا اما اذا 

 وال اروا ون الج ة من ارادــ؛ يكفرون ويدخلبــع التصوفا فااك ترى العجــهم في مواضعت مواقـتصفح

 

                                                           
 (.51سورة المائدة )اآلية  (1)

 (.64سورة آل عمران )اآلية  (2)

 .(36كتاب المولد العبادن )ص  (3)

 كتاب السلفية المتحجرة لإلمام الي زهرة. (4)

 .(32سورة االعراف )اآلية  (5)

ليس " :فتوى للوهالية التكفيرية الداعشية ي ول فيها صاحبها 16/6/2015يوم الثالثاء  4717ومن غريب الصدف: قرات اليوم في جريدة الصباح العدد  (6)

 .(عش رجبا تسمع عجبا . )"لكر البغدادن العطش والجو  الاهم لم يبايعوا الا للمغارلة من صيامهم اال
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(1)﴾ ۖ   َربَِّك َرْحَمَت َيْقِسُموَن َأُهْم ﴿: من ارادواا وصدق هللا تعالى
ان السلفية الوهالية لدعة م كرة 

(2)
لهتا  

 دة تسعة قرونـال لمـه االجيـم التن توارثتـلتح يق هتا المخطوط ال دي  في الموضو  لدلونان ادلي  رأيت

 واصف واجمل لعض االسباب التي دفعت ي دفعا الختياره. 

 :أسباب اختيار المخطوط . أ

"ال  :التن أفديه ل فسي مصداقا ل وله وتعظيما لرسول هللا صل هللا عليه وسلم ومحبة فيه  (1

".ووالده أحدكم حتى أكون أحب اليه من افسه وولده يممن
(3)

 

تر  لرواهم في ذلك يردا على من يعادواه لالصور المسيئة لع هم هللاا وردا على من يسا (2

ل قبره من أو التوسل له حتى قال قائلهم يجب عز يدهيتسمدحه واالحتفال له وحتى لعدم 

 وال قوة اال لاهلل. المسجد ال بون وال حول

التاريخية والفكرية فهو يعبر عن  وألهميتهكون المخطوط قديم يمرخ لتسعة قرون واصف  (3

 فكر ال رن الخامس الهجرن.

ه الى يوم ا اآلن: م د زماا والمفسرينكون مملفه يتمتع لشهرة واسعة لين العلماء والف هاء  (4

الكثيرة  ليفآالتفهو العالمة المتكلم والف يه المفسر والمحدث الواعظ والممرخ االديب ذو 

 والمفيدة.

 ولأسلوبال ديمة  الكتبكون هتا التح يق يسهل على شبال ا المث ف والباحث الوصول الى  (5

 عصرن ومبسط واالعت اء له وحفظه من الضيا .

ت الس ين فوق رفوف المكتبات وفي ص اديق ئمخطوط التي قبع مخرج الكون هتا التح يق ي (6

 العلماءا في فض الغبار ع ه ويبعث فيه الروح والحيوية من جديد.

 خطة التح يق: . ب

 جعلت هتا التح يق في م دمة وثالثة فصول وخاتمة. ل د

 .ضم تها اسباب اختيارن للتح يق : املقدمة *

 لته في ثالثة مباحث.عخصصته للتعريف لالمملف وج : الفصل االول *

 ذكرت فيه اسمه ول به ومولده زمااا ومكااا والعصر التن عاش فيه سياسيا وفكريا. : املبحث االول

 مملفاته. –تالميته  –: شيوخه لخصت فيه حياته العلمية : املبحث الثاني

                                                           
 (.32سورة الزخرف )اآلية  (1)

 (.242ر كتاب السلفية مرحلة زم ية )ص ظاا (2)

 (.15و 14البخارن في الصحيح لاب اإليمان الحديث رقم )الحديث  (3)
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 .وفاته وث اء العلماء عليه فيه ذكرت : املبحث الثالث

 .لموضو  المخطوط وجعلته من مبحثين فيه تعرضت : الفصل الثاني *

 خصصته لفتلكة تاريخية للمولد ال بون الشريف : املبحث االول

 في المولد ال بون الشريف. العلماء ألشهرذكرت فيه لعض المملفات  : املبحث الثاني

 لتح يق وجعلته في مبحثين.لخصصته  : الفصل الثالث *

 .اهيكولوجيتدعرفت فيه المخطوطات التي اعتمدت عليها مستعرضا ك : املبحث االول

 .خصصته للتح يق : املبحث الثاني

يات واالحاديث واالشعار والواردة في البحث ثم فهرسة المراجع التي اآل ضم تها فهارس : اخلامتة *

 اعتمدتها والفهرس العام

.وان يكون عملي م بوال ع ده فهو ولي التوفيق والحمد هلل رب العالمينكل املى ان يوف  ي هللا تعالى 



 التعريف بالمؤلف

 
 

10 
 

 باملؤلف التعريف االول : الفصل *

 اسمه واسبه وللدته ومولده وعصره : املبحث االول

 : (1)امسه ونسبه وبلدته .1

مفخر العراقا جمال  اا شيخ االسالمالواعظ والممرخ واالديب اهو: الشيخ االمام العالمةا الحافظ المفسر 

لن حمادن لن أحمد لن الدينا ألو الفرج عبد الرحمن لن علي لن محمد لن علي لن عبيد هللا لن عبد هللا 

محمد لن جعفر لن عبد هللا لن ال اسم لن ال ضر لن ال اسم لن محمد لن عبد هللا الن الف يه عبد الرحمن الن 

ألي لكر الصديقا ال رشي التيمي البكرن البغدادنا  الف يه ال اسم لن محمد الن خليفة رسول هللا 

 الح بليا الواعظا صاحب التصاايف الكثيرة.

 : مولده؛ وبلدته ونشأته .2

 : ولد العالمة الن الجوزن "لدرب حبيب" الواقعة في لغدادا واختلف في تاريخ والدته 

لعد العشرة كما يظهر ذلك  ا هجريةا واألرجح أاه ولد510ا وقيل س ة 509ا وقيل س ة 508 قيل: س ة 

س ة ولما ا ل  17من العمر  ههـا ول528في لعض مملفاته في الوعظا حيث ي ول: أاه لدأ التص يف س ة 

ال أتح ق مولدن غير أاه مات والدن في س ة "ع ه أيضا في ذيل تاريخ لغداد اللن ال جار )أاه كان ي ول: 

 م.1117هـا 511وعلى هتا تكون والدته س ة ث س ين"( الدة كان لك من العمر ثالالولي هـا وقالت  514

قد دعي لالن الجوزن ألن أحد جدوده وهو جعفر كان يدعى لالجوزن اسبة الى مشرعة الجوزا وهي  

لم يكن لواسط جوزة غيرهاا وقيل:  سبة الى جوزة كاات في داره لواسط وفرضة اهر البصرةا وقيل لل ا

 لغداد الغرليا وتوارث أل اؤه هتا ال سب. اسبة الى مشرعة الجوزا احدى محال

توفي ألوه وهو صغير السنا وكان موسراا خلف أمواال طائلةا ولك هم اجحفوا عليه وهضموه ح ه من  

رعته عمته  وقد إرث أليها فلم يعطوه سوى دارين وعشرين دي اراا فما كان م ه اال أن اشترى لتلك كتبا

ا وكان حافظا ضالطا مت  ا هضل محمد لن ااصر الحافظا وهو خالحتى أدر ا فأختته الى مسجد ألي الف

 من أهل الس ةا فاعت ى لها وأسمعه الحديثا وحفظه ال رآن.

 

                                                           
 .(1/12) البداية وال هاية اللن كثير تح يق عبد هللا التركي ااظر (1)
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 : هـ(597 -هـ 511العصر الذي عاش فيه ) .3

 : الحالة السياسية -أ 

 هـ(597هـ الى 510عاش العالمة الواعظ االمام الن الجوزن لالعراق في العصر العباسي الثااي ) 

 وعاصر ستة خلفاء وهم على الترتيب:

 .نوالمسترشد لاهلل الخليفة التاسع والعشر (1

 .الراشد لاهلل الخليفة الثالثون (2

 .الحادن والثالثون يالم تفي المر هللا العباس (3

 .الثااي والثالثون يالمست جد لاهلل الخليفة العباس (4

 .المستضيء لأمر هللا الخليفة العباسي الثالث والثالثون (5

 .والثالثون رالعال العباسي الخليفة هللا ال اصر لدين (6

الخليفة صورة  اصبحوقد عرف هتا العصر ظهور ال فوذ السلجوقي وهيم ته على الحكم العباسي لحيث  

والسالج ة ساللة من الحكام اال ترا  حكموا لالد فارس  افحسبلاسمه فوق الم الر  ىال افوذ له لل يصل

والعراق والشام ولالد الروما وكان اول خليفة ادخلهم الى العراق الخليفة العباسي السالع والعشرون: ال ائم 

"ملك المشرق  ا وفوض له أمور الخالفة وأطلق عليهطغرلا وتوج قائدهم (هـ451)هللا س ة  لأمر

والمغرب"
 (1)
. 

 : م(1135 - م1118هـ( )529 - هـ512الخليفة المسترشد لاهلل ) حكم ①

 ا وع دما كبر وتولى م اليد م صبه مأل(هـ16/3/513)لويع لالخالفة لعد وفاة والده وهو صغير السن يوم   

يصفه الممرخون لأاه ه على أافسهم وأموالهم وأعراضهم. رلو  ملكه عدال وإاصافاا وأمن ال اس في عهد

اال ااه ورث دولة تعااي من  اابيال ذا همة عاليةا ال يكل من السهر على أمور الرعية ليل اهاركان شهما 

 .كثرة المحاوالت االافصالية في األقاليم البعيدة عن مركز الخالفة في لغداد

ال اسا ثم دعاهم للجهاد ضد المتمردين التين  تأييداصالحية جتلت اليه  لأعمالقام الخليفة المسترشد لاهلل   

ودخلت أعداد كبيرة تحت راية  الن صدقة صاحب الحلة دليسوما حولها ولخاصة  .عاثوا فسادا في لغداد

ا وكان لهتا االاتصار أثر كبير في افوس (هـ526)وااتصر عليه في عام الخليفة التن قادهم ضد دليس 

الرأن العام ووالءه واستطا  أن يستعيد لعض افوذه السياسي تأييدال اس فكسب الخليفة 
(2)

. وفي عهد 

                                                           
 ( للب دارن.14-13ص)تاريخ دولة آل سلجوق  (1)

 (.12سياسة الخليفة ال اصر لدين هللا : احالم ال  يب )ص: (2)
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حركة الي ظة الشعبية العامة في لغدادا والتي كان من زعمائها الشيخ عبد  لدأتالخليفة المسترشد لاهلل 

 ال ادر الجيالاي.

فاقه مع الخليفةا فكان رد ه متاعب الخليفة المسترشد لاهلل مع السالج ةا ف د ا ض السلطان مسعود اتت تلم  

لعد  (هـ528) س ة ة له في لغدادا كما أن السلطان مسعود ضعفت سلطتهطبالفعل المباشر لهتا هو قطع الخ

 أن ااضم معظم عسكره الى أخيه طغرل.

يعيده الى م صبها فلبى مسعود لأن الخليفة المسترشد لاهلل ما لبث ان دعا مسعودا الى ال دوم الى لغداد  اال 

ا ولهتا اخت يحرض إلضعافهمدعوتها وكان هدف الخليفة هو االستفادة قدر االمكان من ازا  السالج ة 

السلطان مسعود على السير لحرب أخيه طغرلا ولكن السلطان مسعودا لم يجب طلبه
(1)

. 

يفة في لغداد. فأسر الخليفة م على الخلجوه الجيش السلجوقي مسعود لك وحد ولعد موت اخيه طغرل 

للم اهل لغداد ذلك فحثوا على رءوسهم التراب في االسواقا ولكوا وضجواا وخرجت ال ساء و االمسترشد

حاسرات ي دلن الخليفة وم عوا الصالة والخطبة وكسروا م الر الجوامع
(2)
. 

رحمة هللا عليه وكان أمر هللا  المسترشد ف تل مسعود اال أاه سبق أمر هللا عم"  س جر" وتشفع له السلطان  

س ة 46أشهر وعمره  7و س ة 17قدرا م دورا وكاات مدة خالفته 
(3)
. 

ا (هـ529ذن ال عدة  17) يهتولى الخالفة يوم موت ألالمسترشد لاهلل الخليفة الراشد لاهلل الن  ②

الموصل  ىال الهربوارغمه على ان السلطان السلجوقي مسعود حاصره في لغداد  اال ألليهوعزم أن يثأر 

 هللا. ألمرا وولى مكااه محمد الم تفي هـ(532)ا وأرسل له من ي تله س ة (هـ530رمضان )في  هثم خلع

 ا(هـ530ذن الحجة من س ة  18)ة يوم فالخهللا لن المستظهر تولى ال ألمرالخليفة محمد الم تفي  ③

 .يل به له مفي الم ا ل ب افسه لالم تفي لعد ان رأى رسول هللا و

وسيطر على امور الخالفة الج د  كان رحمه هللا. حليما شجاعا ظل يعمل سرا الى ان مات مسعود فج د 

وقاد الجيوش المظفرة وااتصر على اعدائه واشتدت شوكته وعظم سلطااه وامر  إلمرتهواعاد االقاليم 

 .واهى ولم ترد له راية

السميع الهاشمي: كاات ايام الم تفي اضرة لالعدل )مليئة  ن عبدل وي ول الو طالب عبد الرحمن لن محمد •

وكان في اول االمر  إليهقبل افضاء االمر لالعدل( زاهرة لفعل الخيارات وكان على قدم من العبادة 

المعتصم  لعد ورأفته هجاابن الكريم ولم ير مع سماحته ولين آمتشاغال لالدين واسخ العلوم وقراءة ال ر

                                                           
 (.54اظام الوزارة في الدولة العباسية : د. محمد الزرااي )ص: (1)

 (.170أخبار الدول وآثار االول أحمد ال رمالي )ص: (2)

 .19/566سير أعالم ال بالء للتهبي  (3)
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ا ولم تزل جيوشه وما خص له من زهد وور  وعبادة شهامته وصرامته وشجاعتهجاابه خليفة في 

م صورة حيث توجهت
(1)

 .(هـ555)س ة وتوفي س ة  24ا وكاات مدة خالفته 

ا وخطب له ألوه لوالية (هـ518)الخليفة المست جد لاهلل: ألو المظفر يوسف لن محمد الم تفي ا ولد س ة  ④

كثيرا  المكوس شيئا   أطلق من اكان موصوفا لالعدل والرفق اموت أليه ويع يوملا و(هـ547)العهد س ة 

قال الن الجوزن: وكان المست جد موصوفا وكان شديدا على المفسدين  الحيث لم يتر  لالعراق مكسا

لديع واثر لليم ومعرفة لعمل االت  اظم لالفهم الثاقب والران الصائب والتكاء الغالب والفضل الباهر له

 الفلك واالسطر الب وغير ذلك.

 :من اشعاره 

 ليتهــا عيرت لما هو عار  عيرت ي لالشيب وهـو وقار

 فالليالـــي تزي هـا االقمــار  ان تكن شالت التوائب م ي

 .س ة 48ا وعمره (هـ566)رليع الثااي  8توفي يوم 

هللاا هو ألو محمد  لأمرالمستضيء  :هللا الحسن لن يوسف المست جد لأمرالخليفة المستضئ  ⑤

حكم في لغداد لين عامي  م(1142 هـ536)هللا" الحسن لن يوسف المست جد ولد س ة  لأمر المستضيء"

مارس  30)ا لعد أليه المست جد لاهللا وأمه أم ولد أرم ية اسمها غضة. توفي في (م1180 م1170)

ال اصر لدين هللاا وخلفه م(1180
(2)
لويع له لالخالفة يوم موت اليها قال الن الجوزن: ف ادى لرفع و .

ين يماال عظيما على الهاشم أافقو االمكوس ورد المظالم وأظهر من العدل والكرم ما لم اره في أعماراا

ولما  اورأفة ةذا حلم وأاا اوليس له ع ده وقع ارس والرلط وكان دائم البتل للمالالويين والعلماء والمدوالع

 ااستخلف خلع على أرلاب الدولة وغيرهم فحكى خياط المخزن أاه فصل ألفا وثالثمائة قباء الريسم

 له يثي ال ضاء وامروولى روح لن الحد اواثرت الداااير كما جرت العادة اوخطب له على م الر لغداد

يركب اال مع الخدم وال يدخل عليه غيرهم. واحتجب المستضيء عن اكثر ال اس فلم  سبعة عشر مملوكا.

ال ائد الصالح صالح الدين  لأمراا رضت دولة ل ي عبيد لمصر وخطب لاسمه فوق الم الر  تهوفي خالف

 س ة اال قليال. 40وعمره  (هـ575)االيولي وكتلك في اليمن وليبيا توفي س ة 

 
                                                           

 .(288ص 6)ج ذهب اللن العماد الح بليشدرات التهب في أخبار من  (1)

 : الخليفة العباسي المستضيئ. بيديايموقع ويك (2)
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صر لدين هللاالخليفة الو العباس احمد ال ا ⑥
(1)
. 

كان خليفة عباسياا حكم في  (م1158هـ 553)ألو العباس "ال اصر لدين هللا" أحمد لن الحسن المستضئ 

حاول اعادة الخالفة الى دورها المهيمن السالق. و (هـ623 م1225و) هـ(577 م1180)لغداد لين عام 

شاعراا وراويا للحديث. مدد سيادته الى لالد ما لين ال هرين ولالد فارس. كما كان ايضا عالماا ومملفاا و

 حكم ما ي ارب خمسين عاما.و هللا لأمرتولى الحكم لعد اليه المستضئ 

 اف ام لتحريض تمرد ضد السلطان السلجوقي كان هدفه ان يسحق ال وة السلجوقيةفي لداية خالفتها   

الد فارس فهاجم شاه خوارزم تيكيش ال وات السلجوقيةا وهزمهم. م ح تيكيش الخليفة لعض محافظات ل

ارسل ال اصر لدين هللا وزيره الى تيكيش مع لعض الهداياا لكن و االتي كاات قد اختت من قبل السالج ة

حاد المزاجا فهاجم تيكيش قوات الخليفة ودحرهم. سادت العالقات الالوزير االحمق اغضب تيكيش 

 م تيكيش لواسطة مبعوث اسماعيلي.ا لمدة س وات. ثم قام الخليفة لاغتيال حاكم من حكامالعدائية فيما لي ه

 واا هرتله العتاة والطغاةا  طاعته من كان من المخالفينا وذلت وداات السالطين لل اصرا ودخل في  

احد  هالممالك مالم يملكلسيفه الجبالرةا واادحض اعداؤها وكثر ااصارها وفتح البالد العديدةا وملك من 

ذا  وكان ال اصر شهماا شجاعاا .لبالد االادلس ولالد الصين ب لهممن ت دمه من الخلفاء والملو ا وخط

 يطالعواه فكرة صائبةا وع ل رصينا ومكر ودهاءا وله اصحاب اخبار في العراق وسائر االطراف

 لالدهما البالد أهل ففارق والعسفا للظلم مائال الرعيةا في السيرة ردئ ذلك مع وكان. األمور لجزئيات

. آلائه لخالف األمامية متهب إلى ويميل يتشيع وكان متضادةا أفعاال يفعل وكان وأمالكهما أموالهم وأخت

 وقال. «الف ر يخاف ال من عطاء فيها يعطى مواطن وله أوجعا ضرب وإذا أشبعا أطعم إذا ال اصر وكان

 وجاللةا عز في حياته مدة تزل ولم س ةا 47 فيها أقام فإاه مدةا م ه أطول أحد الخالفة يل ولم": التهبي

 إال مخالف وال قمعها إال خارجي عليه خرجوال  ضيماا يجد ولم الملو ا على واستظهر األعداءا وقمع

 يفطن ال وخد  غامضة ومكائد لطيفة حيل له وكاات االختالنل هللا رماه سوءا له أضمر من وكل دفعها

 ال وهم متف ين ملو  لين العداوة ويوقع يشعرونا ال وهم متعادين ملو  لين الصداقة يوقع أحدا لها

"يفط ون
(2)

 العجم اثار وازال الجيش لغداد شباب من الكثير وادخل والتج يد توةفال اظام استحدث قد كان. 

 لغداد اسوار وعمر واهى وامر فيها الخليفة وسيطر البلدان وفتح الدايا له وداات السالج ة قصور وهدم

 هرحم االيولي الدين صالح وم هم الطاعة له اوادو المسلمين سالطين كل هولايع والمجد الهيبة لها واعاد

 (.هـ622) س ة رمضان في وتوفى للخليفة تبعيته على دليال هوفات يوم للخليفة وترسه لرايته لعث التن هللا

                                                           
 : ال اصر لدين هللا العباسي. ديا لالشبكة الع كبوتيةيكيبيموقع و (1)

 .(538ص 19)ج سير اعالم ال بالء لإلمام التهبي (2)
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 : الحالة الفكرية -ب 

عهد السالج ة  لم تتدهور الحالة العلمية لتدهور الحالة السياسية لل استمرت على اموها وخاصة في  

ير من العلماء في شتى المجاالت كالف ه والحديث واالدب جم كب ملالعراق و الفاطميين لمصرا واب

ا لاب االجتهاد ورك وا الى امع الضعف السياسيا فسدو اشيعرا اال ان روح التشريع ضعفت تماوالش

لهم الى االست باطا وهم عامة ال اسا فالم لدون التين لم يشتغلوا لدراسة الكتاب والس ة دراسة تمه الت ليد.

ن الى ف يه من ف هائهم للسمال ع ها فيجتهد الف يه في است باط حكم المسألة ؤكااوا اذا ازلت لهم اازلة يلجو

جتهاد؛ اال ااه في هتا ال رن اصبح الف يه م لدا امامه ويحكم اللاحثا في الكتاب والس ة واالجما  وال ياس وا

فظهر مجتهد المتهب ومجتهد الفتياا فاا سم الف هاء الى ارلع طوائف: علماء  االةلحكم امامه في المس

  واشهر العلماء التين ظهروا في هتا ال رن: االمالكية والشافعية واالح اف والح اللة وسد لاب االجتهاد

 :ف هاء المالكية

الجرجااي/ االمام العالمة  دتلميت الي لكر الشاشي والي حمي (هـ520) ـالو لكر محمد الطرطوشي ت .1

 له عدة تآليف م ها: اي وال اضي عياضلوالبحر الفهامة أخت ع ه محمد المازرى وال اضي لن العر

 . سراج الملو -1

 .رواايشرح الرسالة اللي زيد ال ي -2

 .مختصر الكشف والبيان عن تبيين ال رآن -3

عن االمام اللخمي واالمام الصائم  . اخت لاإلمامعرف  (هـ536) تـ نالو عبد هللا محمد لن علي المازر .2

الجوي ي  لإلمام شرح البرهانو واالمام الطرطوشي وغيرهم من مملفاته: شرح التل ين للبغدادن

والمعلم في شرح صحيح مسلم. وكان زيادة على علمه العزيز طبيبا يفز  اليه ال اس
(1)
. 

له تالميت كثر من األئمة وهـ( أخت عن أليه وعن كثير من 546) ال اضي عبد الحق لن عطيه تـ .3

 .في التفسير أجاد فيه وأفاد مملفاته: الوجيز

امام كبير أشعرن الع يدة أخت ع ه ال اضي عياضا  (هـ520) تـ دال اضي الو الوليد محمد لن رش  .4

والو لكر االشبيليا ومحمد سعادة والن لاشكوال ومن مملفاته: البيان والتحصيل والم دمات 

 والممهدات.

مازرن ف يه أشعرن أجازه الو لكر الطرطوشي وال (هـ544)تـ ال اضي عياض لن موسى اليحصبي  .5

ير مثل الن غازن والن زرقون والو والن العرلي والن ل ي والبطليوسي والخش ي واخت ع ه جمع كب

 عبد هللا التادلي والن عطية. له تأليف كثيرة م ها:

                                                           
 (.312ص: 1جية اللن مخلوف )كشجرة ال ور الز (1)
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االاوار والت بيهات وترتيب  لح وق المصطفىا ومشارقيف تعرء للإكمال المعلم في شرح مسلم والشفا

 .المدار  وت ريب المسالك واالعالم ل واعد االسالم وااللما  ولغية الرائد

 تكر م هم:وا    ف هاء الشافعية

شعرن الع يدة كثير دمش ي االصل ف يه محدث أ (هـ571)تـ االمام الحافظ ت ي الدين على الن عساكر  .1

 .ماء من مملفاتهالعل كبير من السفر أخت عن جم

 .كشف المغطى لشرح الموطا (1)

 ب المفترى فيما اسب الى االشعرنتبين كت (2)

 .االشراف على معرفة االطراف (3)

 المعجم (4)

على ع يدة االشعرن له كتب  لكممتف يه ارااي  هـ(548)تـ ي ام تاج الدين عبد الكريم الشهر ستاااالم .2

 :كثيرة م ها

مفاتيح االسرار ومصاليح واالرشاد الى ع ائد العباد واهاية االقدام في علم الكالم والملل وال حل  

 .االلرار )في التفسير(

هـ( ولد لمصر وتل ى العلم لها ثم طاف عدة مدن للتل ي 650 / هـ580االمام عبد العظيم الم ترن ) .3

 وواعظ له:محدث 

 الترغيب والترهيب (1)

 مختصر مسلمشرح  (2)

 شرح س ن داود (3)

هـ( ولد لالرن من اكالر علماء اهل الس ة والجماعة ع يدته 606/ هـ 543االمام فخر الدين الرازن ) .4

 التفسيرافي مفاتيح الغيب  :اشعرية طاف في البالد طلبا للعلم ويعتبر من المجددين للع يدة االشعرية له

 .وغيرهاحكام االحكام و اجزاء( 3المطالب العلية: )والمحصول في علم االصول و

 قضاة للده امام كبير له كثير من المملفات م ها: اضيهـ( ق631/ هـ 551) ندن االماالمام سيف الدي .5

 .االحكام في االحكام (1)

 .الكار االفكار (2)

 .م تهى السول في علم االصول (3)

 .لباب اللباب  (4)
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االمام الف يه  (هـ660)وتوفي  هـ(577)االمام العز لن عبد السالم السلمي المغرلي االصل ولد  .6

 :المتصوف له األصولي

 الفوائد في اختصار الم اصد (1)

 تفسير ال رآن (2)

 قواعد االحكام في مصالح االاام (3)

 ال واعد الكبرى (4)

 في اختصار ال هاية الغاية (5)

 :واتكر م هم  ف هاء الح اللة 

 .وهو صاحب الترجمة (هـ597) الف يه المجتهد عبد الرحمان لن علي الجوزن تـ .1

المجمو  في الفرو " "هـ( المفتي وال اضي والم اظر له. 526 / هـ451على )يمحمد ألو ال اضي  .2

الدا  االدلة في الرد على الفرق الضالة" وغيرهم" وله ""المفتاح في الف هو "ورؤوس المسائل"
(1)
. 

كان العلماء المح  ين الكبار كان من المجتهدين في  (هـ550هـ 467)محمد لن ااصر البغدادن  .3

تهبالم
(2)
. 

ل ب لسلطان  (هـ561)الجيالاي تـ  حرير: موالن عبد ال ادرف يه ال صوف والتالولي الصالح الم .4

لبغداد واشتهر لالتصوف من ساللة ام ا فاطمة الزهراء تولى التعليم  لإيرانولد  الصالحين لورعه

 .الرلااي وغيرهان والغ ية والفتح   في الوعظ له: اغاثة العارفين وتحفة المت يوالزهد ولر

لة لالشام في شيخ الح ال (هـ498)ولد س ة  (هـ586)اجم الدين الشيرازن من علماء الشام الفحول تـ  .5

كثيرة مص فات وقته مفتي الشام وله
(3)
. 

هـ 538اشتهر في التفسير: االمام جار هللا محمود الزمخشرن المتوفي س ة  وفي هتا ال رن ايضا

 .صاحب الكشاف

وظهر في الشعر  (هـ516)وفي علوم الحديث ظهر أيضا االمام البغون صاحب شرح الس ة وتوفي 

 وغيرهما. (هـ526)والشاعر االرزقي وتوفي  (ـه515الخيام صاحب الرلاعيات توفي )الشاعر عمر 

 

 

                                                           
 (.1/176طب ات الح اللة ) (1)

 (.1/225الح اللة )طب ات  (2)

 (.1/368طب ات الح اللة ) (3)
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 املبحث الثاني: حياته العلمية

س ة( وحفظ  13اعومة أظفاره ولالتأليف وهو في سن الطفولة ) ز االمام الن الجوزن لطلب العلم م تتمي  •

ال رآن وهو صغير وكان جلدا صاحب حافظة واعيةا وذكاء متوقدا حتى لر  في كثير من العلوم فكان 

 .محدثاا حافظاا مفسراا ف يهاا واعظاا أديباا ممرخا

  شيوخه : 

 لمشهورين:اخاا ومن أهم شيوخه أما شيوخ الن الجوزن فكثيرون ذكر م هم سبعة وثمااون شي

هـ( صهر على 550 خاله الو فضل محمد لن ااصر الحافظ الث ة كان ث ة وف يها ولغويا لارعا )تـ .1

 ترليته لعد موت أليه

 هـ(.537تـ ) الهرون عبد المجيد ال يسي .2

 .هـ( اخت ع ه الف ه والوعظ552) تـ لو الحسن الن الزاغوايأ .3

 هـ(.536تـ ) لو ال اسم السمرق دنأ .4

 .هـ(611ال اضي الي لكر االاصارن ) .5

 .هـ(540) تـالجوالي ي  بألو م صور موهو .6

 .(هـ526 : الو يعلي )تـال اضي .7

 .هـ(539) تـلو م صور لن خيرون أ .8

 هـ(.525تـ ) لو غالب الماوردنأ .9

  أخت ع ه جم غفير من العلماء اتكر م هم االمام ولده علي ال اسخ تالميته :. 

  الدين يوسفاالمام ولده محي 

 طه شمس الدين صاحب "مرآة الزمان"االمام سب 

 االمام الحافظ موقف الدين الن قدامة 

 االمام الن الدليثي 

 االمام الن ال جار 

 االمام الن خليل 

 االمام ال جيب الحرااي 

 االمام الن عبد الدائم 
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 االمام شمس الدين عبد الرحمن 

 االمام الن ال جارن 

 االمام احمد الن الي الخير 

 االمام ال طب الن عصرون 

 االمام والحضرن حمويه وغيرهم 

  العلمية تهمكاا: 

 ااتباه جتب أن لبث وما عشرةا السالعة سن في والخطالة الوعظ في موهبته تجرلة" الجوزن الن" لدأ  

ا ذلك في شهرته للغت حتى مواعظه لسما  مجلسه على فأقبلوا ال اس اا مبلغ   تاريخ يعرف فلم عظيم 

ا ـ العصور مر على ـ الدي ية والمجالس الوعظ  من هائل لعدد يحفل" الجوزن الن" كمجلس مجلس 

 وكان والوزراءا والسالطين واألمراء الخلفاء مجلسه يحضر وكان. رجل آالف عشرة إلى يصل المريدين

 ليجلس لالحصير تُفرش األرض فكاات الخليفةا قصر من لال رب" دجلة" شاطئ على داره لإزاء مجلسه

 لأصوات التالوة يت اولون ال رآنا ل راءة ال ّراء ويبتدئ الم برا" الجوزن الن" يصعد ثم ال اسا عليها

 تالها التي اآليات تفسير فيها فت اول خطبتها" الجوزن الن" لدأ التالوة من فرغوا فإذا مطرلةا شجية

 ال لوب يرقق لما والمواعظا الزهد ورقائق الحكمة ع ود فيها ي ظم سامعيها وع ول لألباب فيأخت ال راءا

 العظيم للخالق وجالل خشو  في المشاعر وتتوب ال فوسا وتخشع العيونا فتدمع األشجانا ويحر 

 . واإليمان والوجد الشوق يحركها

  مملفاته: 

ي لأصبعيه الفعمل وقال ع ه "كتب   د االمام ااصر الدين الدمش ي الفيكثيرة جدا لحيث للغت ع  

كتاب
(1)
فيما يتكر الرواة خمسين ومائتي كتابا وقد ا ل الن رجب عن الن  وتصاايف الن الجوزن ل يت .

 ال طيعي ان الن الجوزن ااوله كتالا لخطه سرد فيه تصاايفه.

 قال الو الفرج: اول ما ص فت والفت ولي من العمر احو ثالث عشرة س ة.  

ن تعدا وكتب لخطه شيئا كثيراا وال اس يغالون في ذلك حتى قال الن خلكان: ولالجملة فكتبه أكثر من أ  

ي ولون: ااه جمعت الكراريس التي كتبها وحسبت مدة عمرها وقسمت الكراريس على المدةا فكان ما 

أقالمه التي كتب لها  ع لا وي ال: ااه جمعتخص كل يوم تسع كراريسا وهتا شيء عظيم ال يكاد ي بله ال

                                                           
 .(1324الثبيان لبديعة البيان ااصر الدين الدمش ي )ص  (1)
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م ها شيء كثيرا وأوصى أن يسخن لها الماء التن يغسل له لعد موتها ففعل فحصل  حديث رسول هللا 

ذلكا فكفت وفضل م ها
(1)
. 

 من مملفاته: واتكر

 مص ف 13مص فاته في ال رآن و علومه :  -1

تيسير البيان في »-3أرلع مجلدات. « زاد المسير في علم التفسير»-2جزء.  81في التفسير « المغ ي»  1-

ازهة »-6جزء. « ب الغريبــغري»-5 مجلد.« تتكرة األريب في تفسير الغريب»-4 مجلد.« تفسير ال رآن

لد. ــمج« ائرـر في الوجوه وال ظــظالوجوه ال وا» -7مجلد. « ائرــوه وال ظــر في الوجــون ال واظــالعي

ف ون »-10. جزء« ة الم تبه في عيون المشتبهتتكر»-9 .أجزاء 4« اإلشارة إلى ال راءة المختارة»-8

عمدة الراسخ »-12. جزء« د األغصان في ف ون األف انور»-11مجلد. « األف ان في عيون علوم ال رآن

«لرسوخ في علم ال اسخ و الم سوخالمصفى لأكف أهل ا»-13أجزاء.  5« في معرفة الم سوخ وال اسخ
(2)
 

 .جزء

 مص ف 51مص فاته في الحديث و الزهديات :  -2

مجلد. « المجتبى»أجزاء.  5« افي ال  ل»جزء.  34« الحدائق» .«األساايد جامع المساايد لألخص»    

إرشاد المريدين في حكايات »جزء.  13« ملت ط الحكايات»مجلد. « عيون الحكايات»جزآن. « ال زهة»

« ح يق في أحاديث التعليقالت»جزء.  30« غرر األثر» جزء.« روضة ال اقل»مجلد. « السلف الصالحين

العلل المت اهية في . »مجلدان« من األحاديث المرفوعات الموضوعات. »أجزاء 7« ديحالم. »مجلدان

مجلد. « الضعفاء و المتروكين»أرلع مجلدات. « الكشف لمشكل الصحيحين»مجلدان. « األحاديث الواهية

إخبار أهل الرسوخ في الف ه »مجلد. « خه لح ائق ااسخ الحديث و م سوخهإعالم العالم لعد رسو»

«حديث لم دار الم سوخ من الحديثالتو
(3)
. أجزاء 3« أخاير التخائر»جزآن. « السهم المصيب. »جزء 

« مختصرة»مجلد. « موت الخضر»مجلد. « م اقب أصحاب الحديث»جزء.  20« الفوائد عن الشيوخ»

                                                           
 .(23زاد التيسير اللن الجوزن )ص  (1)

 هته الترجمة جمعت من مصادر الدراسة :

 د.ت. - ليروت -دار الث افة  -تح يق : د. إحسان عباس  –وفيات األعيان وأاباء أل اء الزمان : ألو العباس شمس الدين أحمد لن محمد لن ألي لكر لن خلكان  -1

ليروت :  -الكتب العلمية  دار -تح يق : ألو هاجر محمد السعيد لن لسيواي زغلول  -: شمس الدين محمد لن أحمد لن عثمان التهبي  العبر في خير من غبر -2

 م(.1985 -هـ 1405)

 د.ت. -ليروت  -دار صادر  -الكامل في التاريخ : الن االثير : الو الحسن على لن احمد لن محمد لن عبد الكريم لن عبد الواحد الشيبااي  -3

 د.ت. -ليروت  -دار احياء التراث العرلي  -شترات التهب في اخبار من ذهب : الو الفتح عبد الحي لن العماد الح بلي  -4

 -هـ 1419ال اهر ) -دار هجر للطباعة وال شر  -تح يق : د. عبد هللا عبد المحسن التركي  -البداية وال هاية : عماد الو الفداء اسماعيل لن عمر لن الدمش ي  -5

 م(.1998

 -دار الكتب العامية  -تح يق : محمد حسن شمس الدين  -سف لن تغرن لردن االتالكي ال جوم الزاهرة في ملو  مصر وال اهرة : جمال الدين الو المحاسن يو -6

 م(.1992 -هـ 1413ليروت : )

 .تح يق الشيخ محمد ك عان (2)

 .الشاويش زهيرتح يق الشيخ محمد ك عان و  (3)
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أجزاء.  3« تحفة الطالب»مجلد. « المحتسب في ال سب»جزء. « المسلسالت»جزء. « المشيخة»جزء. 

فضائل عمر لن عبد »مجلد. « فضائل عمر لن الخطاب»جزء. « األل اب»جزء. « ير مدلهم الشرفت و»

م اقب الفضيل لن »مجلد. « فضائل الحسن البصرن»مجلد. « فضائل سعيد لن المسيب»مجلد. « العزيز

ستة أجزاء. « م اقب إلراهيم لن أدهم»سبعة أجزاء. « م اقب البشر الحافي»أرلعة أجزاء. « عياض

م اقب »جزآن. « م اقب معروف الكرخي» مجلد.« م اقب أحمد لن ح بل»مجلد. « م اقب سفيان الثورن»

مجلدات.   5«صفوة الصفوة»مجلد. « لساكن إلى أشرف األماكنمثير العزم ا»جزء. « رالعة العدوية

أرلع مجلدات« م هاج ال اصدين»
(1)

اللجاج لمحال ل اطع لمحال ا»مجلد. « أخبار األخيارالمختار من . »

علم »مجلد. « ال ساء و ما يتعلق لآدالهن»جزء. « الم تظر لشرح حال الخضرعجالة »جزء. « الحجاج

 .«المغلق»«. الجوهر»جزء. « الحديث الم  ول في أن ألا لكر أم  الرسول

 مص ف  30مص فاته في علوم الوعظ :  -3

«الم تخب في ال واب»مجلدا « اليواقيت في الخطب »  
(2)
اسيم »مجلدا  «م تخب الم تخب»مجلدا  

ك وز »مجلدا « اللطائف»مجلدا « األرج»مجلدا « ك ز المتكر»مجلدا « اللملم»مجلد. « الرياض

واسطات الع ود من »مجلدا « شاهد ومشهود»مجلد. « موافق المرافق«. »الم تبس مجلد»مجلدا « الرموز

جزء. « محادثة الع ل»ا جزء« صبا اجد»مجلدانا « المدهش»ا جزآن« اللهب»مجلدا « شاهد ومشهود

الع د »جزءا « التعازن الملوكية»ا مجلد« فتوح الفتوح»ا جزء« معااي المعااي»جزءا « ل ط الجمان»

« اكث المجالس البدرية»جزآن. « إي اظ الوس ان من الرقدات لأحوال الحيوان وال بات»جزء. « الم يم

. جزآن« الياقوتة»جزء.  20« تبصرة المبتدىء»مجلد. « م تهى الم تهى»زاَن. ج« ازهة األديب»جزآنا 

 .مجلد« تحفة الوعاظ»

 مص ف  5مص فاته في التاريخ :  -4

 10« الم تظم في تاريخ الملو  واألمم»مجلد. « تل يح فهوم أهل األثر في عيون التواريخ والسير»  

جزء. « طرائف الظرائف في تاريخ السوالف»مجلد. « شتور الع ود في تاريخ المعهود»مجلدات. 

 .مجلد« م اقب لغداد»

 مص ف  20مص فاته في الف ه و األصول :  -5

"ج ة ال ظر وج ة ال ظر" وهي التعلي ة الوسطى. "معتصر المختصر  .اإلاصاف في مسائل الخالف""   

تهب في المتهب"في مسائل ال ظر". "عمد الدالئل في مشتهر المسائل" وهي التعلي ة الصغرى. "الم
(3)

 .

                                                           
 .الشاويشتح يق زهير  (1)

 .الراجحي الدكتورتح يق  (2)

 وهو تحت الطبع لتح ي ي. (3)
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"مسبو  التهب" مجلد. "ال بتة" جزء. "العبادات الخمس" جزء. "أسباب الهداية ألرلاب البداية" مجلد. 

 . "رد اللوم والضيم في صوم يوم الغيم" جزء. "م ت د المعت د"الضياء في رد دعوى" "كشف الظلمة عن

غفلة ال ائل ل دم أفعال العباد" جزء. "غوامض أجزاء. "ليان  5جزء. "م هاج الوصول إلى علم األصول" 

مجلد . "دفع شبه التشبيه"  جزء. "م هاج أهل اإلصالة". "السر المصون" جزء. "مسلك الع ل" اإللهيات"

 ".أجزاء. "الرد على المعتصب الع يد 4

 : مص فاته في ف ون مختلفة -6

عشرون جزء.  "حكام اإلشعارجزء. "أحكام األشعار لأ 65مجلدان. "صيد الخاطر"  "ذم الهوى  "

"ال صاص و المتكرين"
(1)

مجلد. "تلبيس إلليس" " مجلد. "األذكياء " مجلد. "الحم ى " . "ت ويم اللسان

. "الثبات " جزءافع" في الطب مجلدان. "الشيب و الخضاب" مجلد. "أعمار األعيانل ط الم مجلدان. "

 الحث على حفظ العلم وذكر كباروالحبش" مجلد. "ش في فضل السود ت وير الغبع د الممات" جزآن. "

" جزء. لمكروهتحريم المحل االم اإلحياء لأغالط األحياء". "جزآن. "إع الحفاظ" جزء. "إشراف الموالي"

"المصباح لدعوة اإلمام المستضيء" مجلد. "عطف العلماء على األمراء و األمراء على العلماء" جزء. 

. "م اقب الستر الرفيع" جزء. العضدن" مجلد. "الفجر ال ورن "مجلد "ال صر على مصر" جزء. "المجد

 ليان" جزء. "جزء. "الطب الروحااي "ائليمن رسمجلد. " ""ما قلته من األشعار" جزء. "الم امات

. "الباز األشهب الم  ض على من خالف المتهب".  جزء 16 "الخطأ والصواب عن أحاديث الشهاب

طريق األلعد "ت ريب ال مجلدان. "ال ور في فضائل األيام والشهور" مجلد. ""الوفا لفضائل المصطفى 

"م هاج اإلصالة في محبة "م اقب اإلمام الشافعي". "العزلة". "الرياضة".  ".في فضائل م برة أحمد

مجلد. "فضائل  ". "م اقب ألي لكر". "م اقب عليّ "الظرفاء والمتحالين" ".بف ون األلبا" ".الصحالة

 ". "الم فعة في المتاهب األرلعةمجلد "رلع مجلدات. "األمثال. "درة اإلكليل في التاريخ" أمجلد العرب"

مجلد  "مجلدان. "المرتجل في الوعظ دات. "رؤوس ال وارير"مجلدان. "المختار من األشعار" عشر مجل

الزاد الورن " "."المطرب الملهب ".الزجر المخوف". "األاس والمحبةكبير. "ذخيرة الواعظ " أجزاء. "

 "لغة الف ه" مجلد. المجد الصالحي"مجلد. " في أيام اإلمام ال اصر" "الفاخر جزآن. في الوعظ ال اصرن"

الفصول الوعظية على حروف المعجم". "سلوة جزآن. " "ملح األحاديث" "غريب الحديث" مجلد. .جزآن

في الوعظ". "الوعظ الم برن". المجالس اليوسفية مجلدات. "المعشوق في الوعظ". "األحزان "عشر 

"ك ز المتكر".  .أرلع أجزاء "الم اجاة". "زاهر الجواهر في الوعظ" . "المحادثة".أجزاء 3 "قيام الليل"

                                                           
 الدكتور الشيخ مروان ال بااي. طبع المكتب اإلسالمي تح يق (1)
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لفتة الكبد في مجلد. "اسيم الرياض". " "زين ال صص" ".اتيم" جزآن. "المرت ى لمن ات ى"ال حاة الخو

اصيحة الولد"
(1)

. "ال رامطة"
(2)
. 

 بحث الثالثامل     

   وفاته : 

 خمسمائةيع ي س ة سبع و تسعين و -ر رمضانقال سبطه ألو المظفر : جلس جدن يوم السبت سالع شه   

تحت ترلة أم الخليفة المجاورة لمعروف الكرخيا وك ت حاضرا افأاشد ألياتا قطع عليها المجلسا ثم  -

العشاءين في داره و عمره احو التسعينا و ازل عن الم بر فمرض خمسة أياما وتوفي ليلة الجمعة لين 

غسل وقت السحر واجتمع أهل لغدادا و غل ت األسواقا وحملت ج ازته على رؤوس ال اسا و كان 

الجمع كثيرا جداا وكان في شهر تموزا فأفطر لعض من حضر من شدة الحر وكثرة الزحام
(3)

ا وما وصل 

 أكبر. ودفن لباب حربا لال رب من مدفن أحمد لن حفرته إال وقت صالة الجمعة و الممذن ي ول : هللا

ح بل رضي هللا ع ها وتر  من األوالد ثالثة  ذكورا وثالثة  إااث. تغمده هللا لرحمته وافع المسلمين 

 .لعلومها وجعل أجر ذلك في صحيفة أعماله

  ث اء العلماء عليه: 

فمدحوا علمه وورعه ومهارته في الخطالة "الن الجوزن"  اتفق العلماء و األدلاء على الث اء على -

 .والف ه والحديث والتاريخ واألدب

لرز في علوم كثيرةا واافرد لها عن غيرها وجمع المص فات  : أحد أفراد العلماءا الن كثير"" قال ع ه -

 . الكبار و الصغار احوا من ثالثمائة مص ف

 ." لأاه : شيخ العراق وإمام األفاقنزرالن الجوقد وصفه " -

: كان الن الجوزن لطيف الصوت حلو الشمائل ا رخيم ال غمةا  الن العماد الح بلي""وقال ع ه  -

 .موزون الحركات ا لتيت الفاكهة

آية الزمانا وقرة عين اإليمانا رئيس الح بلية والمخصوص في العلوم  " : الن جبير"وقال ع ه " -

له." لالسبق الكريم في البالغة لمشهود لالرتب العليةا إمام الجماعة وفارس حلبة هته الص اعةا وا

 .البراعةو

 .: ما علمت ان أحدا من العلماء ص ف ما ص ف هتا الرجل شمس الدين التهبي"وقال ع ه " -

                                                           
 .درويش قاسم السيد طبعة (1)

 .طبع المكتب اإلسالمي تح يق الدكتور محمد لن لطفي الصباغ (2)

 افلة.هتا الحفيد غير ث ة و صاحب مبالغاتا وعجيب أن يتر  ال اس الفريضة من أجل اافلةا ألن صالة الج ازة إذا قام لها البعض كان لألخرين ا (3)
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وقال الن خلكان : كان عالمة عصرها وإمام وقته في الحديث وص اعة الوعظ ا ص ف في ف ون  -

 .كثيرة

 .ألحد يتي ن حلها ا وال ذل : وما ت اول ماال من جهة ال وقال الن العماد -
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 الفصل الثاني: 

 الشريف النبوي باملولد االحتفال عن تارخيية فذلكة: االول بحثامل

 .التسليم وأطيب الصلوات ازكى صاحبه على

 االحتفال:بداية  .1

لالعراق ألو سعيد  ارلللالمولد ال بون الشريف ملك  االحتفالذكر السيوطي رحمه هللا أن أول من أحدث   

جبير اللنلن زين الدين؛ إال أا ا اجد في كتاب "الرحال" 
(1)
 غير ذلك: .

ويدخله جميع الرجال للتبر  له في  يفتح هتا المكان المبار  أن م زل ال بي "قال الرحالة الن جبير:   

 ."كل يوم اث ين من شهر رليع األول ففي هتا اليوم وذا  الشهر ولد ال بي 

ومكث أكثر من ثمااية أشهر وغادرها الخميس الثااي  (هـ579)وقد دخل الن جبير مكة في عام   

متوجها إلى المدي ة الم ورة كما هو متكور في رحلته ؛ وعليه يكون  (هـ579)والعشرون من ذن الحجة 

وكتلكا  ف د توسع فيه وأشهره. أرللقد لدأ في مكة والمدي ة الم ورة و أما ملك  لرسول هللا  االحتفال

له من علماء أهل الس ة من أهل المشرق الشيخ الصالح عمر المال الموصلي المتوفى  احتفالمن أوائل من 

 مع صاحب الموصل السلطان اور الدين محمود زاكي. (ـه570) س ة

و كان له : "من كتاب الروضتين في أخبار الدولتين ا قال هـ566ذكر الحافظ ألو شامة في حوادث س ة   

يحضره فيها صاحب الموصل ا و يحضر الشعراء  كل س ة دعوة يحتفل لها في أيام مولد رسول هللا 

في حضورها ويكاتبه  هفي المحفل. وكان اور الدين من أخص محبيه يستشير وي شدون مدح رسول هللا 

   ااتهىفي مصالح أموره." 

وقد ذكر الن كثير في تاريخه عن السلطان اور الدين أاه كان ي وم في أحكامه لالمعدلة الحس ة و إتبا    

طالعة للكتب الدي ية متالعا لآلثار الشر  المطهر و أاه أظهر لبالده الس ة وأمات البدعة وأاه كان كثير الم

قمع الم اكير وأهلها و رفع العلم والشر  االعت ادال بوية صحيح 
(2)
. 

 :وقال ع ه الن األثير  

"طالعت سير الملك المت دمين فلم آر فيها لعد الخلفاء الراشدين وعمر لن عبد العزيز أحسن من سيرتها   

ااتهى. "أحكامهاقال: وكان يعظم الشريعة وي ف ع د 
(3)
  

                                                           
 (.32إللن جبير )ص الرحالكتاب  (1)

 .(205ص) (17تاريخ الن كثير )ج (2)

 .(125ص) (9ج)تاريخ الن االثير  (3)
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 اإلحتفال يف العراق : .2

(هـ911 ـي ول اإلمام السيوطي رحمه هللا )ت  
(1)

: " و أول من أحدث فعل ذلك الملك المظفر: ألو سعيد 

كوكبرى لن زين الدين على لن لكتكينا أحد ملو  األمجادا و الكبراء األجوادا وكان له أثر حس ةا وهو 

التن عمر الجامع المظفرن لسفح قاسيون؛ قال الن كثير في تاريخه: كان يعمل المولد الشريف في رليع 

 هائالا و كان شهما شجاعا لطالا عاقالا عالما رحمه هللا و أكرم مثواه " االاحتفاألول و يحتفل له 

ويتكر الن خلكان  
(2)

است بل العالم المغرلي ألا الخطاب الن دحية صاحب كتاب " ي.الملك االيول هتا : أن

وولى . (هـ622)"المطرب" المشهور وهو التن أاشأ له دار الحديث الكاملية في ال اهرة وكان ذلك س ة 

أمرها من لعده ألخيه ألي عثمان ثم الل ه شرف الدين. وع د الن خلكان كتلك أن الن دحية حين قدم إلى 

إرلل س ة أرلع وستمائة وهو متوجه إلى خراسانا رأى صاحبها الملك مظفر الدين الن زين الدين مولعا  

طالت مدته في قد . و(هـ604)س ة  لعمل المولدا فألف له كتاب: "الت وير في مولد السراج الم ير". وذلك

ا و يحكي من حضر حفل المولد ع ده أاه عدد (هـ630)الملكا ومات وهو يحاصر الروم لمدي ة عكا عام 

 اومائة ألف زلدة افرس ومائة  ادجاجة وىا و عشرة آالف شرأس غ م م : خمسة آالف الحفلفي ذلك 

 300فكان يصرف  اوأعيان الدولة و الصوفيةوجل الحضور كان من العلماء  اوثالثين ألف صحن حلوى

 .لوافدين ي وم لصرف مستلزماتهااضيافة ل األف دي ارا و استحدث دار

وحكت زوجته أخت الملك المظفر صالح الدين األيولي أن قميصه التن كان يلبسه ال يساون خمسة   

المسكين و  الف ير دأن أدراهما قالت وعاتبته في ذلك ف ال: ألبسه لخمسة وأتصدق لالباقي خير من 

 .ينجائع

 :وقال في عدله وصالحه وعلمه اإلمام التهبي  

ْينِ    يُِّنا الَملِك الُمَعظ ُما ُمظَف ر الدِّ ْلطَاُن الد  ا أَلُو َسِعْيٍد )َصاِحُب إِْرلَِلا ُكْوْكبُِرن لُن َعلِيٍّ التُُّرْكَمااِيُّ السُّ

قهَاا ُكْوْكبُِرن لن َعلِيِّ لن لكتكين لن  دقَةا لَهُ ُكّل يَْوم ق َاطير ُخْبز يُفرِّ ٍد التُُّرْكَمااِّي ... َوَكاَن ُمِحبّا  لِلص  ُمَحم 

اءا َوَكاَن  ْم َى َواألَضر  يَأْتيِهم ُكّل َويَكسو فِي الَعاِم خل ا  َويُْعِطيهُم ِدْي َارا  َوِدْي َاَرْيِنا َولَ َى أَْرلَع َخَوااك لِلز 

ا ا ِمْيسا َويَْسأَل ُكّل َواِحد َعْن َحالِها َويَتف  دها َويُبَاِسطها َويَمزح َمَعهُ... َوَكاَن ُمتََواِضعا ا َخيِّرا ا ُس ِّيّ اْث َْيِن َوخَ 

َعَراءا َوَما اُ َِل أَا هُ اْاهََزم فِي حرب( ثِْيَنا َوُرل َما أَْعطَى الشُّ يُحّب الفُ َهَاء َوالُمَحدِّ
(3)
. 

 

 

                                                           
 ( تح ق مصطفى عطاا دار الكتب العلمية ليروت.42حسن الم صد في عمل المولد )ص (1)

 افسه. (2)

 .(335ص 22سير اعالم ال بالء )الجزء (3)
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ك عادل صالح س ي عالم ولم يتكر ما يتكره المعارض من مبتد  زاديق وغيرها فتأمل فااظر إلى مل  

 وتتبع أقوال االئمة وأتر  أقوال االدعياء تسلم من الزلل.

وزوج ش ي ته  .لل المظفر ألو سعيد الكوكبرن من قواد جيوش صالح الدين االيولي في معركة حطين  

 …رليعة

وا ل السيوطي  
(1)
ي الخطاب لن دحية كان من أعيان العلماء و مشاهير الفضالءا قدم من أن الحافظ أل 

فوجد ملكها المعظم مظفر  (هـ604)دخل الشام والعراق واجتاز لارلل )قرب الموصل( س ة والمغرب 

ه عليه أوقر "كتاب الت وير في مولد البشير ال تير"يعت ي لالمولد ال بون فعمل له الن زين الدين الدين 

ا وألو الخطاب الن (هـ625)لس س ة امج تةفأجازه لألف دي ارا وقد سمع اه على السلطان في سل فسه 

اُل الُمتَفَ ُِّن ... َرَوى َعْ هُ:  ح  ُثا الر  ْيُخا الَعال َمةُا الُمَحدِّ دحية هو التن قال اإلمام التهبي في ترجمته: )الش 

. فَ َاَل: َكاَن لَهُ َمْعرِ  لَْيثِيِّ  فَةٌ َحَس َةٌ لِال  ْحِو َواللَُّغِةا َوأَاََسةٌ لِالَحِدْيِثا فَ ِْيها  َعلَى َمْتهَِب َمالٍِك(.اْلُن الدُّ

وقال الن َخلِّكان في ترجمة الحافظ ألي الخطاب لن ِدحية: )كان ألو الخطاب المتكور من أعيان العلماء   

ارفا  لال حو واللغة وأيام العرب وأشعارهاا ومشاهير الفضالءا مت  ا  لعلم الحديث ال بون وما يتعلق لها ع

 واشتغل لطلب الحديث في أكثر لالد األادلس اإلسالميةا ول ي لها علماءها ومشايخها(.

 وهكتا أخت ي تشر اإلحتفال في رليع األول لالعراق لالشام و البلدان اإلسالمية قاطبة.

 اإلحتفال يف املغرب : .3

هـ( ألف كتاب "الدر  633: ألو العباس العزفي )المتوفى س ة سبتة أول من احتفل له في المغرب حاكم   

في م دمة هتا الكتاب ا رأ أن همالء والم ظم في مولد ال بي المعظم"ا وأكمله ال ه ألو ال اسم العزفيا 

العزفيين هم أول من دعا إلى االحتفال لالمولد ال بون في المغرب وأول من أحدثها معترفين أن هتا 

لدعة ولك ها لدعة مستحس ةا ال سيما وأن ال صارى يحتفلون لمولد المسيحا وأن المسلمين في  االحتفال

أن ي ام االحتفال لالمولد ال بونا  (سّدا  لهته التريعة)و سبتة لدأوا يشاركواهم هتا االحتفال. لهتاا فهم يرون

على الخليفة  واالحتفال؛ وقد أشارودافعوا عن هته التكرى وق  وها واظ روا لها وطب وها من خالل إقامة ا

وعليه يمكن أن ا ول لأن االحتفال لدأ في المغربا ولأن المرتضى لاالحتفال له في قصره. الموحدن: 

 عن الفكرة.  وافعافكروا في إقامة اإلحتفال و كتبوا ود ل د العلماء التين اظروا له هم من العلماء المغارلة.

على اهل  يفيض فيه الخير واإلاعاممرتضى مولعا لاالحتفال لالمولد ولوقد أصبح السلطان الموحدن : ا  

 : ا تطف مما جعل الشاعر األادلسي أحمد الصباغ ي شد لحضرته قصيدة و م ها العلم والتاكرين هللاا

                                                           
 .ليروتفى عطاا دار الكتب العلمية ( تح ق مصط42حسن الم صد في عمل المولد )ص (1)
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 ر محمييييدـــييييـا  هللا ذكــــييييـرر رعـييييـفك

 رهاـــييييـع هللا المعييييااي لأســييييـه جمـــييييـل

 هـييييـحبيبر ــييييــرس لتكـه عييييــييييــل لـييييـفك

 دنـيييـوقوفيييا عليييى األقيييدام فيييي حيييق سي
 

 

 

 

 

 األرواح وارتاحيييييت الييييي فس تف يييييد ليييييت

 دسـيييييـه قـيييييـور و لاط ـره ايييييـيييييـاهــــفظ

 ا عيييرسـيييـي ل ـاشميييـــواحييين ليييتكر اله

 ن و اإلاييييسـييييـال  و الجـييييـتعظمييييه األم
 

هاايب وأورد ال  
(1)
كان يجمع األطفال  (هـ633 ـأن ال اضي ألي العباس أحمد اللخمي العزفي السبتي )ت 

ويكرمهم و يسير لهم في مسيرة عبر شوار  سبتة وهم يرددون أااشيد دي ية في مدح خير البرية ولما 

تولى إل ه محمد الحكم في سبتة أتم ما لدأه ألوه فزاد في تعظيم اإلحتفال لإقامة الموائد إلطعام الطلبة 

س ة )لحضرة ال بوية و إستمر كتلك إلى أن مات  ة في مدح ايالمد والم شدين و أسمع ال اس ال صائد في

و قد لعث لكتاب أليه التن أتمه "الدر الم ظم" للخليفة المرتضى التن هو لدوره تب ى الفكرةا  ـ(ه677

فأمر أهل مراكش لاالحتفال وأعطى لإلحتفال صبغة تليق له فرحم   رسول هللا وتمك ت من قلبه محبة

على يد محمد صالح حاكم أسفي ـ(ه672) ة البصيرن للمغرب س ةهللا الجميع وفي عهده دخلت لرد
(2)
. 

( الشعب المغرلي هـ685 ـولما إستولى على الحكم الشرفاء المري يين أمر السلطان عبد الحق المري ي )ت  

صدر ظهيره الشريف لوجوب اإلحتفال لعيد المولد ال بون الشريفا و تعميمه في جميع ألاالحتفال قاطبة و

وال رى لالمملكة : فكاات تضاء المساجد طيلة الليل و تمتلئ لالمادحين و قراء السيرة ال بوية المدن 

والم شدين و في آخر الحفل ت دم الموائد
(3)

 ا و أما في صباح العيد فت دم موائد "العصيدة".

حب "اعالم واستمر األمر كتلك في عهد الشرفاء السعديين ثم من لعدهم الشرفاء العلويين؛ و يتكر صا  

ال اس" أن السلطان المولى الحسن األول كان ي يم حفال عظيما لمراكش لم اسبة ليلة المولد و عيد المولد 

الة يفإاها تزين لإحضار الم شدين ذون األصوات الحس ة من سائر مدن اإل ليلة:ا وي ول لالحرف: "وأما

سلطان يمين المحراب و يجلس خواص العشاء يأمر السلطان لدخولهم للمسجدا ثم يجلس ال ةصال دولع

و العلماء على يمي ه ثم يستدعي الم شدين فيجلسون أمامها و ي شدون األمداح  ةأسرته على يساره و ال ضا

"ال بوية...
(4)
. 

 ه الملك ـارى خلف متشبثا لهاا الحسن الثااي الملك و كما رأي ا المرحوم اللداا الحبيب ةعاد هته لتاوال ز  

 ۖ   َعَلْيِه اللََّه َعاَهُدوا َما َصَدُقوا ِرَجاٌل اْلُمْؤِمِنيَن ِمَن ﴿ :المرحوم موالاا الحسن األول على س ةمحمد السادس. 

 . ﴾23األحزاب ﴿ ﴾ َتْبِديًلا َبدَُّلوا َوَما ۖ   َيْنَتِظُر َمْن َوِمْنُهْم َنْحَبُه َقَضىَٰ مَّْن َفِمْنُهْم

 
                                                           

 (.28/193) ياألاوار المحمدية يوسف ال بهاا (1)

 كتاب "لردة البوصيرن سعيد األحرش". (2)

 ( لاختصار.344( )ص2أزهار الرياض لألمام أحمد الم رى )ج (3)

 (. اللن زيدان العلوى.521( )ص2أعالم ال اس لمن حل لمدي ة مك اس )ج (4)
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  مدينة تطوان :يف اإلحتفال  .4

ي ول صاحب العمدة  
(1)

: "إذا استهل شهر المولد ال بونا على المولود فيه أفضل الصالة و السالما صرخ 

والغ اء ال ساء كلهن لالوالول في الدور و السطوح و غيرها. ثم هاجت و ماجت البلد لال  ر في الدفوفا 

ارود مباحاا كان كل من لديه آلة ضرلت المدافع إعالما له. و لما كان إخراج البلالترحيب لشهر الحبيبا و

ثم تصير تتلى األمداح ال بويةا م ها أخرج م ها عدة عمارات. فتدوى المداية دويا عظيما من ذلكا 

اء لتدريس "الهمزية" و"البردة" يشتغل العلمكل ضريح و زاوية لين العشاءين. وال صائد المولدية في و

يوم الثااي عشرا على ما جرى له العمل في العالم غيرهما من كتب السير. حتى إذا كاات ليلة الو

ريسونا وسيدن  خصوصا زاوية سيدن علي النالمساجد والزوايا و الضرائح ا واإلسالمي كلها أايرت 

تغل الم شدون ل راءة إشدنا و سيدن علي لركةا و غيرهم. وسيدن السعيا والب الي لالفدان عبد هللا الحاج

ان الطيبا دخالحضراتا على أاوار الشمو  والكهرلاءا وقصائد المولد و"الهمزية" و"البردة"ا و

السيما في . والجمو ا في الضلو ا من حب سيد األفراد و تحر  الكامنلأصوات تثير الخشو ا و

الزاوية التيجاايةا والزاوية الريسوايةا والزاوية الدرقاويةا ثم في جامع دار المخزنا أمام الخليفة 

هللا ضريحها من عام واليته إلى عام وفاته. و هكتا تحيى تلك الليلة إلى طلو  فجرها التن  المرحوما اور

ة عدة من هكتا ت يم هته الليلة المباركه السالم. وتضرب فيه المدافع المبشرة لساعات والدتها علي

عم في هته الليلة تطا واألمداحا و التبشير لتاج المالح الشريفات الرايسوايات والوزااياتا لاألفراح و

يتزاورونا و يه ئ  عدة أطعمة. فإذا صلي الصبحا أفطر ال اس على العصيدة. ثم أصبحوا في عيدهم

تعطل جميع الحرف و الص اعات و التجاراتا و يستمر الحال على ذلك ثمااية أيام. وفي لعضهم لعضا. و

ا ويتكرون هللاا معون و يمدحون ال بي اليوم السالع أو الثامنا يحتفل في عدة زوايا لسالع المولد. فيجت

 يمرحون. ثم يأكلون و يشرلون إلى أن يصبحوا؛ فيتهب كل لحرفته.و يفرحون و

ح هو لها كما في لعض ا فرومن المعلوم أن عمل المولد من األمور الحس ةا و أن من فرح لال بي   

 أاه أمان للبلدة أو إقليمهاا كما لغير واحد."البشاراتا و

 

 

 

 

                                                           
( م شورات جمعية أسمير 200( تح يق د.جعفر السلمي الطبعة الثااية )س ة 227-226( )ص2)جعمدة الرازين في تاريخ تطاوين أللي العباس احمد الرهواي  (1)

 تطوان.
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 قرية مسسة:يف االحتفال  .5

جاء في "كتاب سمسة"  
(1)

: كاات اساء ال رية يست بلن هتا الشهر است باال حس ا لالزغاريد والفرح 

 12واالمداح ال بويةا أما اهل العلم فكااوا يدرسون فيه السيرة ال بوية في المسجد. فإذا كاات ليلة المولد )

مسترجعين سيرته  لتكر هللا تعالى ولمدح رسول هللا ن لالمسجد ويحتفلو ال اس فيجتمع (رليع األول

وصبره على اذى المشركين وي شدون االمداح ال بوية مثل قصيدة البردة وقصيدة الهمزية ثم ت دم لهم 

كموس الشان والحلوياتا ولعد م تصف اليل ي دم لهم العشاء وهو صحون ال لية لالحمص ولعدها صحون 

برقوق المجفف ولعد صالة الفجر يتفرقون ويصبحون في عيدهم: عيد المولد اللحم المخضر لالزيتون وال

 ال بون الشريف وهو عطلة رسمية لطلبة العلم والف هاء. 

 حسب القرون. املبحث الثاني : بعض املؤلفات يف مولد رسول اهلل 

 .استعرض لعض المملفات المتكورة حسب أزم تها

 : ال رن السادس الهجرن -1

أللي العباس احمد لن معد االقليشى األادلسي المتوفى  -الدر الم ظم في مولد ال بي األعظم  (1)

 (.ه550)س ة 

 (.ه581) ـالروض األاف لإلمام عبد الرحمان الخثعمي السهيلي ت (2)

 (.ه597) ـمولد العروس لإلمام عبد الرحمان لن علي لن الجوزن ت (3)

 : ال رن السالع الهجرن -2

 (.ه620) ـعالء الدين المردي ي تلإلمام  مولد ال بي  (1)

 (.ه633ـ )الت وير في مولد السراج الم ير أللي الخطاب : عمر لن الحسن لن دحية ت (2)

 (ه638)لإلمام محي الدين لن العرلي المتوفى  مولد ال بي  (3)

 (.ه671) ـاالعالم لمولد سيد اآلاام االمام محمد لن فرح األاصارن ال رطبي ت (4)

 (.ه673) ـتهامة  لإلمام ألحمد علي الغرااطي ت ظل الغمامة في مولد سيد (5)

 (.ه677)الدر الم ظم في مولد ال بي المعظم ال اضي أحمد اللخمي  (6)

 : ال رن الثامن الهجرن -3

 هـ(.707) ـالمورد العتب المعين في مولد سيد الخلق أجمعين محمد العطار الجزائرن ت (1)

 .هـ(707)اظم الدرر في مدح سيد البشر له أيضا الجزائرن  (2)

 (.ه727)محمد الزملكااي ث  لإلمام مولد ال بي  (3)

                                                           
 ( للكاتب.163كتاب سمسة ذكريات من تاريخ قرية )ص (1)
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 (.ه732) ـالراهيم الجعبرن ت لإلمامموعد الكرام لمولد سيد الل ام  (4)

 (.ه758) ـم اسك الحجز المصفي في مولد ال بي المصطفى محمد لن مسعود الكرزواي ت (5)

 (.ه761) ـالدرة الس ية في مولد خير البرية صالح الدين الدمش ي ت (6)

 (.ه762)تـ عالء الدين التركي  الرد على ااكر ال يام ع د والدته  (7)

 (.ه762)تـ الدر الس ية عالء الدين التركي  (8)

 هـ(.762) ـخليل أيبك الصفدن ت لإلمامالمولد ال بون  (9)

 (.ه762) ـالفضل الم يف في المولد الشريف للصفدن ت (10)

 (.ه774) ـورضاعه : عماد الدين اسماعيل الن كثير ت مولد رسول هللا  (11)

 (.ه780) ـسليمان لن عوض البرسوى ت لإلمام مولد ال بي  (12)

 : ال رن التسع الهجرن -4

 (.ه 817) ـال فحة الع برية في مولد خير البرية محمد الفيروز ألادى ت (1)

 (.ه825) ـمحمد سليمان البروسوى العثمااي ت مولد ال بي  (2)

 (.ه833) ـالو الخير محمد الجزرى ت مولد البشير ال تير  (3)

  (.ه833) ـعرف التعريف لالمولد الشريف شمس الدين الجزرى ت (4)

 (.ه840) ـيحيى الكوتي ت مولد ال بي  (5)

 هـ(.842) ـمورد الصادى في مولد الهادن محمد ااصر الدمش ي ت (6)

 (.ه842) ـعودة الفادى في مولد الهادن محمد ااصر الدمش ي ت (7)

 (.ه842)تـ اللفظ الرائف في مولد خير الخالئق شمس الدين الدمش ي  (8)

 (.ه842)تـ جامع اآلثار في مولد المختار ااصر الدين الدمش ي  (9)

 هـ(.855) ـمحمد التبريزن ت مولد ال بي  (10)

 (.ه855) ـعلي المرداوى ت الم هل العتب ال رير في مولد الهادن البشير  (11)

 (.ه858)الكوكب الترية في مولد خير البرية ألو لكر البسطامي  (12)

  هـ(.867)محمد عثمان اللملمى  اللفظ الجميل لمولد ال بي الجليل  (13)

 (. ه 867) ـالدر الم ظم في مولد المعظم محمد لن قحر اللملمى الدمش ي ت (14)

 (. ه 884) ـمولد ال بي األعظم لإلمام أحمد العجمي ت (15)

 (. ه 884)تـ عبد هللا الشيرازن  درج الدرر في مولد سيد البشر  (16)

 (. ه 887) ـاورى الخرسااى ت لإلمام مولد ال بي  (17)

 (. ه 877تـ )الو الوفا العراقي  حسبى ألى الوفا في مولد المصطفى  (18)

  (.ه 889) ـعمر لن عبد الرحمان لاعلون الحضرمى ت لإلمام مولد ال بي  (19)
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 : الهجرنال رن العاشر  -5

 (.ه902) ـالفرح العلون في المولد ال بون محمد عبد الرحمان السخاون ت (1)

 (.ه907تـ )احمد لن مكية  درر البخارن في مولد المختار  (2)

 (.ه911تـ )حسن الم صد في عمل المولد جالل الدين السيوطي  (3)

 (.ه923تـ )كشف األسرار في مولد سيداا محمد المختار ألحمد ال سطالاي  (4)

 (.ه926) ـزكرياء محمد األاصارن  ت لإلمامال بون  المولد (5)

 (.ه930تـ )الكواكب الترية في مولد خير البرية أللى لكر الحبيشي  (6)

 (.ه937) ـجكارى لن سليمان الرومى ت مولد ال بي  (7)

 (.ه942) ـسبيل الهدى و الرشاد محمد الشامي ت (8)

 (.ه948) ـحمد هللا اإلستاابولي ت لإلمام مولد ال بي  (9)

 (.ه956) ـال ول التام في حكم ال يام إلراهيم الحلي ت (10)

 (.ه965تـ )للشيخ عبد الكريم الخلوتي المتوفى س ة  مولد ال بي  (11)

 (.ه970) ـمحمود الحاذقي ت مولد ال بي  (12)

 (.ه974) ـإتحاف ال عمة الكبرى على العالم لمولد سيد ولد آدم :الن حجر الهثيمي ت (13)

 (.ه974) ـالهثيمي تأصل عمل المولد الن حجر  (14)

 (.ه981) تـ تحفة السامعين و ال اظرين لمولد سيد المرسلين محمد الغيطى (15)

 : ال رن الحادن عشر الهجرن -6

 (.ه1006) ـلألحمد السيواسي ت مولد ال بي  (1)

 (.ه1014) ـعلي ال ارى ت المورد الرون في المولد ال بون للمال (2)

  (.ه1014) ـالشرلي ي تالمورد الرون في المولد ال بون للخطيب  (3)

 (.ه1038) ـمحيي الدين العبدروسي ت لإلمامالم تخب المصفى في مولد المصطفى  (4)

  (.ه1044) ـعلي إلراهيم الحلبي ت الفجر الم ير في مولد البشر ال تير  (5)

 (.ه1057تـ )محمد الن عالف  لإلماممورد الصفا في مولد المصطفى  (6)

  (.ه1061تـ )شرح على مولد الغيطى االمام علي عبد ال ادر ال بتيثى  (7)

 : ال رن الثااي عشر الهجرن -7

 (.ه1100تـ )احمد لن عثمان البكرن األمدى  لإلمام مولد ال بي  (1)

 (.ه1130تـ )الجمع الزاهر الم ير في ذكر مولد البشير ال تير محمد لن اصوح اللسكدارن  (2)

 (.ه1150) ـلالمام جمال الدين محمد الن ع يلة ت مولد ال بي  (3)

 (.ه1150)تـ محمد داحمة الظاهر  مولد ال بي  (4)
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  (.ه1151) ـلالمام سليمان احيفي اإلستاابولي ت مولد ال بي  (5)

 (.ه1151تـ )لالمام احمد عبد الرحمان الرومي  مولد ال بي  (6)

  (.ه1166) تـ شرح مولد الن حجر محمد الم صورن الخياط (7)

  (.ه1167) تـ الكالم المصفى في مولد المصطفى عبد هللا حلمي الم رى (8)

  (.ه1170)مختصر مولد ال بي لالمام حسن المرالغي توفي س ة  (9)

 (.ه1171تـ )تأايس أرلاب الصفا في مولد المصطفى : علي الراهيم الص عااي  (10)

 (.ه1174) تـ عبد هللا لن علي ال  شباادن مولد ال بي  (11)

  (.ه1176) تـ مام الحسن لن علي لن شحمةلال مولد ال بي  (12)

  (.ه1177) تـ شرح الك ز المطلسم في مولد ال بي المعظم الو شاكر شلبي (13)

 (.ه1182تـ )احمد الرفاعي  لإلمام مولد ال بي  (14)

  (.ه1186) تـ محمد حسن العلون الجفرن مولد ال بي  (15)

  (.ه1193) تـ احمد لن عبادة جالرى شرح  مولد ال بي  (16)

 : الثالث عشر الهجرنال رن  -8

  (.ه1202) ـعبد ال ادر اجيب الدين أشرف زاده ت لإلماممولد ال بي  (1)

  (.ه1210) تـ الحاشية على مولد المدالغي عبد الرحمان المصرن الم ى (2)

  (.ه1210) تـ حاشية  مولد المدالغي عبد الرحمان ال حراون الم رى (3)

 (.ه1228)مولد ال بي االمام مصطفى األزميرن توفي  (4)

  (.ه1228تـ )مصطفى االسالمبولي  مولد ال بي  (5)

  (.ه1234) تـ شرح  مولد المدالغي عبد هللا األزلكي (6)

  (.ه1234) تـ مطالع األاوار في مولد المختار عبد هللا لن علي الضرير (7)

 (.ه1235) تـ اور األلصار في مولد ال بي المختار احمد السالون (8)

 (.ه1250) تـ الفتاح الدمش ي الشافعيسرور األلرار في مولد المختار عبد  (9)

 (.ه1276) تـ الحاشية على مولد الدردير إلراهيم الباجورن (10)

 (.ه1283) تـ تحفة األخبار في مولد المختار احمد الن حجر العس الاي (11)

 (.ه1289) تـ االعالم لبيان الفاط مولد سيد األاام أحمد المرزوقي (12)

 (.ه1295) تـ الشطي المورد اللطيف في المولد الشريف عبد السالم (13)

 (.ه1299) تـ االلريز التاتي في مولد سيداا محمد العداان عبد المعطى اووى الجاوى (14)
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 : ال رن الرالع عشر الهجرن -9

 (.ه1305) تـ خالق محمود لن خمزة الدمش يتحفة األسماء لمولد حسن األ (1)

 (.ه1311) تـ مام عبد ال ادر محمد الخطيباال مولد ال بي  (2)

 (.ه1311) تـ يباايالعداااي الراهيم الش مولد المصطفى (3)

 (.ه1315) تـ لغية العوام في شرح مولد سيد االاام محمد اووى الجاوى (4)

 (.ه1316) تـ هدية العاش ين في مولد ال بي األمين محمد راسم المالطيوى (5)

 (.ه1317) تـ الكوكب األاوار على ع د الجوهر جعفر اسماعيل البرزاجى (6)

 (.ه1318) ـمولد سيد السادات محمد فوزن الطواسي تاثبات الحس ات لتالوة  (7)

 (.ه1318) تـ المحس ات في تالوة مولد سيد السادات محمد فوزى (8)

 (.ه1321تـ )حلول الفرج اللن الموقع  (9)

 (.ه1339) تـ رليع ال لوب في مولد ال بي المحبوب العرلي التهامي الوزااي (10)

 (.ه1352) تـ يد المرسلين عبد الصمد جلونإسعاف الراغبين لمولد س (11)

(.ه1370) تـ للوغ ال صد و الحرام ل راءة مولد سيد االاام محمد محمد الحجوصى (12)
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 املخطوط حتقيق:  الثالث الفصل 

 .اجلوزي بنا اىل العروس مولد نسبة:  االول املبحث

 في طعن كان وان انلروكلما كارل المستشرق هو الجوزن الن الى العروس مولود اسب من اول يعتبر  

لدون إقامة حجةا اال أا ي في لحثي هتاا وقفت على  ولكن التصوفا اهل يكفرون من لعض اليه اسبته

"  كثير من المخطوطات واسخ هتا المولد فوجدتها ال تحمل افس اإلسما فجلها ع ون : " لمولد ال بي 

للدراسةا وأؤكد ان لعضها مبتورة ولعضها م  وصة حتف  اللن الجوزن. وقد اخترت م ها ثمان اسخ

م ها لعض الم اطع أو زيد فيها لعض االشعارا ولتسهيل العمل رمزت لكل اسخة لحرف من حروف 

هـ(ا وه ا  اسخة أقدم م ها يرجع 1248االلجدية ولدأت لأقدم اسخة كاملة ويرجع تاريخ اسخها الى س ة )

اال أا ي لم اعتمدها كمرجع لكواها مبتورة الصفحات االولى ودعائي  هـ(ا1215تاريخ اسخها الى س ة )

 وما توفي ي اال لاهلل. من هللا ان يكون عملي خالصا لوجهه وحبا في ابيه 

  La codicologieاملبحث الثاني : دراسة النسخ 

 ال سخة األولى "أ" الف : (1

ها الى س ة يدن ويرجع تاريخ اسخ لة التي لينال سخة االولى رمزها "أ" الف أقدم ال سخ الكام .1

المملكة السعوديةا  االرياض اهـ(ا ومصدرها مكتبة المخطوطات لجامعة الملك سعود1248)

 هاللن الجوزن عبد الرحمن لن علي وهي مركواة ضمن مجمو  )رقم ع وااها: " مولد ال بي 

( عدد سم20.5x14.5ورقة(ا حجم كل صفحة: ) 31صفحة ) 62/م(ا وتحتون على 210.8

كلماتا كتبت لخط معتادا لون  10و 9سطراا وعدد كلمات السطر ما لين  13سطور الصفحة 

حبرها أسود داكنا وزخرفت لمداد أصفر مائل للحمرة لل  ط والفواصلا ولعض الع اوينا 

صفحاتها ليست ممطرة وال حواشي عليها وال ترقيما تع يباتها كلها مست يمة وكتبت في أسفل 

اليسار تحت الكلمة االخيرةا اسم ااسخها عمر إمام جامع الرك يا فرغ من اسخها الصفحة الى 

مد هلل التن ألرز من هـ( دون االشارة لليوم والشهر والمكانا لدأها لالبسملة ثم " الح1248س ة )

 مال شمسا وقمرا م يرا ...غرة عروس الج

 وختمها ل وله :

 هيتا هييو الحييرم الشييريف وحلييه

 يـييـا ميين اسييمهصييلى عليييك هللا 

 

 

 

 ول يييييوره لل اظريـيييييـن مشيـيييييـد

 لييييين الخالئييييق أحمييييد ومحمييييد
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 ثم الدعاء في صفحتين.

هـ( مصدرها مكتبة المخطوطات 1278ال سخة الثااية " ب " لاء : يرجع تاريخ اسخها الى س ة ) .2

تأليف عبد الرحمن لن علي  لجامعة الملك سعود لالرياض لع وان " مولد ال بي سيداا محمد 

 20) 39م ج( اسخة جيدة خطها معتادا عدد صفحاتها \219تحت رقم )لن الجوزن " مركواة 

 21سم( صفحاتها مرقمة لأرقام ه ديةا عدد سطور الصفحة 22x25ورقة( حجم كل ورقة )

اصل لفود أحمر لاكلماتا كتبت لحبر أسود مزي ة لمد 9و 8سطرا وكلمات كل سطر تتراوح لين 

لم تمطر وليس عليها حواشيا تع يباتها كتبت في أسفل الورقة في  اوال  ط والع اوين وااللواب

فرغ من اسخها  االيسار تحت آخر كلمةا وكلها مائلة احو االسفل اسم ااسخها احمد محمد ال ولي

لة ثم " لدأها لالبسم اهـ( ولم يشر الى المكان التن كتبها فيه1278شوال س ة ) 15يوم االث ين 

 ... وختمها: " صاحب الم ام األعلىالحمد هلل التن شرف األاام ل

 رــيييـداة لحاجـوليييواله مييياحن الحييي

 علييييه صيييالة هللا ميييا هبيييت الصيييبا

 

 

 

 وال است شق العشاق يوما خزاميـاه

 وما ج حت الحادى سحيرا مطايياه

 

 ثم دعاء المولد في صفحتين.

هـ( مصدرها مكتبة عبد العزيز 1285اسخها الى س ة )ال سخة الثالثة "ج" جيم : ويرجع تاريخ  .3

 27صفحة ) 53العامة لدون رقم وع وااها مولد العروس لعبد الرحمن الن الحوزن وتحتون 

 9و 8كلمات سطر لين  وعلى 13سم( عدد سطور الصفحة 20.5x14.5ورقة( حجم الورقة )

لإطار مكون من سطرين للون أحمر عن يمين  ةط معتادا كل صفحة ممطركلمة اسخت لخ

وشمال الصفحة وكتلك من االعلى واالسفلا خطها معتاد وحبرها أسودا كل الصفحات ليست 

مرقمة وليس عليها حواشي وال تع يباتا اسم ااسخها الو الفتح محمد محمد عبد الحليم ال ادرن 

قال " الحمد هلل التن ألرز من غرة  هـ( لدأها لالبسملة والحمد له ثم1285رمضان ) 4فرغ م ها 

 ". عروس الحضرة صبحا مست يرا ...

 :ه ولوختمها ل

 عليييييييه صييييييالة هللا ثييييييم سييييييالمه
 

 عيييدد ميييا كتيييب الحيييروف لجميييال 
 

ومصدرها مكتبة المصطفى  (هـ1288)يرجع تاريخ اسخها الى س ة ال سخة الرالعة " د " دال :  .4

ضمن مجمو ؛  (م\82)اللن الجوزن " وتحت رقم  االلكتواية مركواة لع وان " مولد ال بي 

 15ا وعدد سطور الصفحة (سم22x15.5)ورقة ( حجم الورقة  34صفحة ) 68وتحتون على 

ومزي ة  وقد اسخت لخط معتاد ولمداد أسودا .كلمة 8الى  7سطرا وعدد كلمات كل سطر من 
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ها حواشيا ولم  عليوال ةصفحاتها ليست ممطر المداد أحمر للفواصل وال  ط ولعض الكلمات

تها مست يمة كتبت في أسفل الصفحة الى اليسارا اسم ااسخها قاسم لن أحمد لن ترقم ا وكل تع يبا

حها ل وله لعد ولم يشر الى المكانا افتت هـ(1288رليع األول س ة  9)قاسم فرغ من اسخها يوم 

 ". ..البسملة " الحمد هلل التن ألرز من غرة عروس الحضرة صبحا مست يرا .

 واختتمها ل وله :

 سييييالتك م صييييودن لجـــييييـاه محمييييـد

 وصيييل عليييى خيـيييـر البريـيييـة أحمييييد

 

 

 

 لعفــييـو  أدرك ييي وأجراييي ميين الييبال

 وأصحالــييـه واآلل كـييـال ومـــييـن تييال

 

ومصدرها مكتبة جامعه الملك سعود ( هـ1291)م سوخة س ة ال سخة الخامسة " هـ " هاء :  .5

لعبد الرحمن لن علي الن  لع وان " مولد ال بي  (ف 6051)للمخطوطات ومرقمة تحت رقم 

ا اما عدد سطور (سم18x11.5)ورقة(ا وحجم كل ورقة  30صفحة ) 59الجوزن وتحتون 

الحبر لخط معتاد لون كلمةا اسخت  7و 6مات كل سطر لين سطرا وعدد كل 11الصفحة فهو 

ة وال حواشي عليهاا ولم ترقم وكل مزي ة لمداد أحمرا كل الصفحات ليست ممطر أسود قاتم

باتها مست يمة كتبت في اسفل الورقة الى اليسار واسم ااسخها محي الدين الحبشي وقد فرغ يع ت

 (.هـ1291شوال  5)من اسخها في 

 غرة عروس الحضرة صبحا مست يرا..".ن الحمد هلل التن ألرز م" افتتح ال سخ ل وله لعد البسملة 

 واختتم اسخته ل وله :

 ابـــيييييـي ايييييوره فيييييي الحسييييين الييييييـح

 وفييييييي اوصافـــييييييـه تتلييييييى المييييييدائح
 

 

 

 وطييييب ال شـيييـر فيييي االكيييوان فيييايح

 وأاـــييييـزلت فيـييييـه آيـييييـات كريمــييييـة
 

لب انا  -اريخ ال سخ وهي لخط مطبعي اشرت لبيروت تحمل تال سخة السادسة "و" واو : ال  .6

مام عبد الرحمن الن الجوزن عدد لإل ا وع وااها: "مولد العروس"وليس عليها اسم ال اشر

 اسطر 19وعدد سطور الصفحة  (سم20x14): ورقة( حجم الورقة16صفحة ) 32تها صفحا

طار للصفحات وال إكلمة اسخة لخط االلة الكاتبة ا ال  9و  8وكل سطر يحتون على ما لين 

رقمها  تع بات وال ترقيم ال يوجد لها ااسخ وال تاريخ ال سخ وال تاريخ الطبعة اوحواشي وال 

 ". الحمد هلل التن ألرز من غرة عروس الحضرة صبحا مست يرا ... " افتتحت لالبسملة ثم

 وختمها ل وله :

 ولل بـييييييـي صــييييييـل يييييييا ســييييييـالم

 يييييييوم الجييييييزاء ام ح ييييييا السييييييالم
 

 

 

 م ــيييييييـا صـــيييييييـالة ميييييييع سيييييييالم

 ممــيييييييـا اخييييييياف يــيييييييـا مجييييييييـد
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ال سخة السالعة " ز " زان في الح ي ة ااها اقدم اسخة لين يدن اذ يرجع تاريخ اسخها الى س ة  .7

هجرية اال ااي لم اعتمدها ك سخة للدراسة ألاها مبتورة من االول والوسط ومصدرها  1215

( و لع وان 1445)رقم معهد الث افة والدراسات الشرقية جامعة طوكيو اليالان مركواة تحت 

ورقة( 15صفحة ) 29"مولد ال بي اللن الجوزن" وقد لترت صفحتين من اولها. عدد صفحاتها 

الى  11سطراا وعدد كلمات كل سطر من  16وعدد سطور الصفحة ( 14x20حجم كل ورقة: )

كلمة اسخت لمداد أسود وخط جميل وهي مزي ة لمداد أصفر كتبت له ع اوين الفصولا  12

مثبته في اسفل الصفحة الى اليسار وكلها  وليس لها حواشي وال ترقما تع يباتها ةممطر ليست

 (هـ1215)جمادى االولى  20مائلة الى االسفل اسم ااسخها احمد لن محمد فرغ من اسخها يوم 

 دون اشارة الى مكان ال سخ ليس لها لداية ألاها لتراء واهايتها:

 .﴾ الم نشرح لك صدرك ﴿فرددااه الى امه وجده وهتا أحد االقوال في تفسير قوله تعالى: 

وهي أيضا مبتورة من االول  هـ(1283)يرجع تاريخ اسخها الى س ة ال سخة الثام ة "ط" طاء :  .8

تالي: "مولد كال ةومصدرها أيضا معهد الث افة والدراسات الشرقية جامعة طوكيو اليالان مع وا

لترت م ها احو ثالث صفحات : عدد  (ا1310رقم )ومركواة تحت اللن الجوزن"  ال بي

سطراا عدد  12وعدد سطور الصفحة  :(20x14)ورقة( حجم الورقة  26صفحة ) 51صفحاتها 

 اكلمةا اسخت لمداد أسود وخط معتاد وليست مزي ة لان لون 8الى  7كلمات كل سطر من 

سخها لكباشي وال مرقمة وليس عليها حواشي وال تع يبات لهاا اسم اا ةصفحاتها ليست ممطر

: اليوم والشهر والبلد ختمها ل ولهلدون ان يشر الى  (هـ1283)من اسخها س ة  احمد اغاا فرغ

ا ثم الدعاء في لل لالغمامة السالم عليك )مرتين( من لاب السالميالمظالسالم عليك )مرتين( 

 .صفحتين

( للف يه أحمد لن عبد الرحمن ل ي  لع وان )درر البحار في مولد المختار ول د وجدت اسخة  .9

لتاريخ  3859مكي الشافعي ال بلوسي حملته من مكتبة تشرلي ي لمدي ة دوللن إرل دا تحت رقم 

 لوحة وهو افس مخطوط مولد العروس. 27هـ ويحتون على  876ال سخ 

 املبحث الثالث: عملي يف الكتاب.

 ا" التييي اتخييتها ال سييخة االم لوضييوحهاآلليية الكاتبييةا وذلييك ميين ال سييخة "وسييخ المخطييوط لاقمييت اوال ل   

وحاولت ان أخرج اصها سليما قدر المستطا ا ثم قاللتهيا لال سيخ االخيرىا ووضيعت الي ص لعالماتيه مين 

تييرقيما وعالمييات اسييتفهاما وفواصييلا وا ييط لتوضيييحها وأرجعييت اآليييات الييى مصييدرها وموضييعها فييي 

فيي  المصحف الشريف لالرسم العثمااي وعلى قراءة ورش عن اافعا وخرجيت االحادييث واالثيار اليواردة
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البحث ما استطعت الى ذلك سبيالا واستع ت لبعض كتب الحديث ألا ل اراء علماء الحديث في كيل حيديث 

من تضعيف او تصحيحا اال ما ورد في الصحيحينا ف د اخرجته دون تعليق عليه اظرا لمكااة مصدره من 

البياب ورقيم الحيديث الصحة. واذا ليم يكين الحيديث كيامال فيي المخطيوط فيااي اتمميه لالهيامش واشيير اليى 

ومصدرها واذا اشرت الى مصدره في التح يق فااي اذكر جمييع البياايات ع يه لالصيفحة والجيزء والطبعية 

وصاحب التأليف وصاحب التح يق ودار ال شر والمدي ة والبلد التن اشر فيها اال اذا تعتر علي ذلكا لكون 

  ة الطبع.لعض الكتب ال ديمة لم يتكر فيها المح ق أو الطبعة أو س

ولم اغفل ترجمة االعالم المتكورة لاسمائهم في المخطوطا واشير اليى مصيدر الترجميةا ثيم اذكير االسيم   

 الكاملا والوالدة والوفاة والبلد التن عاش فيه ومكااته العلمية.

ووضييعت المييزدوجتين لحصيير ال صييوص  اووضييعت ال وسييين المزهييرين لحصيير اآليييات ال رآاييية   

 وال العلماء التي أا لها لدون تصرف فيها.الحديثيةا وأق

 .رقمت الصفحات لالترتيب اال الصور والملح ات ف د رمزت إليها لالحرف أ . ب . ج  

 ورمزت لـ"ج": للجزء و"ص": الصفحة و"ت": توفي و"هـ": للس ة الهجرية.  

ب الحيروف االلجديية ميع ذيلت التح يق لخاتمة ولفهارس اآلييات ال رآايية و األحادييث ال بويية وذليك حسي  

 ذكر الصفحة التي توجد ضم ها اآلية أو الحديث.
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الصفحة االوىل من النسخة  "أ"
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 الصفحة األخرية من النسخة "أ"
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"الصفحة االوىل من النسخة " ب
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 الصفحة األخرية من النسخة "ب"
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 الصفحة األوىل من النسخة "ج"
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 األخرية من النسخة "ج"الصفحة 
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الصفحة االوىل من النسخة "د"
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 الصفحة األخرية من النسخة "د"
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 الصفحة االوىل من النسخة "ز"
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 الصفحة األخرية من النسخة "ز"
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 الصفحة االوىل من النسخة "ط"
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 الصفحة األخرية من النسخة "ط"
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 الصفحة األولة من النسخة "هـ"

 

 

 



 تحقيق المخطوط

 
 

53 
 

 

 الصفحة األخرية من النسخة "هـ"
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 الصفحة األوىل من النسخة "و"
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 الصفحة األخرية من النسخة "و"
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إلمام مولد النيب صلى اهلل عليه وسلم ل"املبحث الرابع: حتقيق املخطوط 

 "وزيعبد الرمحن بن علي بن اجل

يْمِحالرَّ ْنَمْحاهلل الرَّ ِمْسِب
 

ةِ رَ ضْ لحَ آ وسِ رُ عَ  ةِ ر  غُ  نْ مِ  زَ رَ لْ ن أَ التِ  هلِلِ  دُ مْ لحَ آ   
(1)
 الِ مَ لكَ آ  ِ الَ فْ أَ ي فِ  عَ لَ طْ أَ ا وَ يرا   ِ تَ سْ مُ  حا  بْ صُ  

يرا   ِ مُ  را  مَ قَ وَ  سا  مْ شَ  الِ مَ لجَ آ وجِ رُ لُ  نْ مِ 
(2)

ا اَوَصفِي   َحبيب ا اْلَكْواَْينِ  َسيِّد اْل َِدمِ  فِي َواِْختَارَ ا  َوَسفِير 
(3)
 

ا اْلُوُجودِ  َمْخلُوقَاتِ  َسائِر َعلَى اْلُعهُودَ  لَهُ  َوأََختَ  اَوتَْوقِير   لَهُ  تَْعِظيم 
(4)
 لَهَاءِ  َكَمالِ  لَِجاَلَلِ  لِقَ َوخَ  

                                                           

: ال حظت لعد دراستي لجميع ال سخ للمخطيوط "موليد العيروس" أايه تعيرض عبير هيته ال يرون مالحظة 

لعضها وللحتف م ه في اخرىا وللزيادة فيها فبعض ال سخ حيتف لتغييرات كثيرةا تعرض لالختصار في 

)اسييخة "د"( ولعضييها لتيير  م هييا فصييل قصيية الرضيياعة )اسييخة "أ"( ولعضييها زيييد فيهييا لعييض الحكايييات

اولهاا أو وسطها أو آخرها وجلها ليس مرقماا لكل هتا رأيت ان اعتمد )ال سخة "و"(ا والتي هي أكبر دقة 

رمت ت سيمها الى فصول لكي أتمكن للبحث فيي كيل فصيل عليى حيدىا مشييرا  ورقمت فيها الصفحاتا ثم

 لل سخ التي حتف م ها الفصلا وحاولت ترتيب الفصول تماشيا مع ال سخة وعدم الخروج عن اس ها.

 في ال سخة "أ" عروس الجمال : وم دمة "أ" مختلفة تماما عن ال سخ االخرى. (1)

 .هتا السطر ساقط في ال سخة "أ" (2)

  ال سخة "د" استعمل اجيا وفي "و" اجيبا.في  (3)

 َوُتَوقُِّروُه َوُتَعزُِّروُه َوَرُسوِلِه ِباللَِّه ِلُتْؤِمُنوا  َوَنِذيرًا َوُمَبشِّرًا َشاِهدًا َأْرَسْلَناَك ِإنَِّا﴿لتلك ل وله تعالى:  راشا (4)

 ير هو التعظيم لرسول قالتعزير والتو وذهب أهل التفسير الى ان .﴾9و 8 فتحال﴿ ﴾َوَأِصيًلا ُبْكَرًة َوُتَسبُِّحوُه

 اللَُّه َيْعَلُم َقْد ۚ   َبْعًضا َبْعِضُكْم َكُدَعاِء َبْيَنُكْم الرَُّسوِل ُدَعاَء َتْجَعُلوا َلا﴿ :مصدقا ل وله هللا تعالى  هللا

  ﴾ٌمــَأِلي َعَذاٌب ْمـــُيِصيَبُه َأْو ِفْتَنٌة ْمـــُتِصيَبُه َأْن َأْمِرِه ْنــَع اِلُفوَنــُيَخ َنــالَِّذي َفْلَيْحَذِر ۚ   ِلَواًذا ِمْنُكْم َيَتَسلَُّلوَن الَِّذيَن

ل يرون ان ـل ون للفظ السيادة على سيداا محمد ـلــن يبخاء عصراا حيـسفه ي ول اذاـفم ﴾63ال ور ﴿

 ى ــيحي ل ان هللا تعالى اطرى سيدااـــيع ل ـراء. فهـا اطــالسيادة في ح ه لدعة وضاللة وفي ال ار ألاه

 اْلِمْحَراِب ِفي يـــُيَصلِّ َقاِئٌم َوُهَو اْلَمَلاِئَكُة اَدْتُهـَفَن ﴿: الصالحيندا وحصورا وابيئا من ـال فيه وسيـن قـحي

  ﴾39ران ــآل عم﴿ ﴾ َنــالصَّاِلِحي ِمَن َوَنِبيًّا َوَحُصوًرا َوَسيًِّدا اللَِّه َنــِم ٍةـــِبَكِلَم اــُمَصدًِّق ِبَيْحَيىَٰ ُرَكـــُيَبشِّ اللََّه َأنَّ
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تِهِ  ُغر 
(1)

 ةِ رَ هَ وْ جَ  ةِ مَ لُ مْ لُ  ةِ جَ هْ مُ  ةِ جَ هْ لَ  ةِ ر  دُ  ةِ فَ دَ صَ  نِ وْ صَ ا لِ هَ لَ عَ جَ وَ ، ا  َوظُهور لَِحْملِهِ  اِْختَاَرهَا واا  طُ لُ  

اجا  جَ أُ  حا  لْ مِ وَ  لا  تْ عَ  اءَ ا مَ هَ  ْ مِ  لَ عَ جَ  م  ا ثُ ا  روحل ةِ يسَ فِ  َ الْ  هِ سِ فْ اَ 
(2)

يرا  دِ  ْ تَ وَ  هُ  ْ مِ  ة  مَ كْ حِ  
(3)
 هُ ااَ صَ وَ  ا

را  ــيهِ طْ تَ  هُ رَ ه  طَ ا وَ سِ جْ الرِّ وَ  سْ ــاَ الد   نْ مَ  اهُ ــمَ حَ وَ 
(4)

 مَ آدَ  نَ مِ  ةِ رَ اهِ الط   بِ الَ ــصْ ألَ ي آفِ  هُ لَـ  َ اَ ا وَ 

                                                                                                                                                                                     

 وا لسيدكم."  قومقال لليهودـن او حيآدم وال فخــــر "د ــدو ولـــا سيـاو ال بي اطرى افسه حين قال "اا

 ويع ي سعد لن معاذ الصحالي الجليل.

 .عزته" استعمل : لهاء ـوفي "ه افي ال سخة "أ" :استعمل : لهاء طلعته (1)

 في اسخة " أ" ذكر : ولم يجعلها ملحا أجاجا. (2)

 في اسخة "أ" عطفة م ه وت ديرا. (3)

 في اسخة "د" ذكر الداس وال جس والرجس. (4)

أخرجييه : البيه ييي فييي السيي ن الكبييرى  "ولييدت ميين اكيياح ال ميين سييفاح"ا: يشييير ل ييول رسييول هللا 

اليين كثيير فييي و (3/402)اليين عسياكر فيي تيياريخ دمشيق و (2/191)عبيد اليرزاق فييي التفسيير و (7/190)

 وغيرهم. (1/60)الن سعد في الطب ات و (12/97)الن جرير في التفسير و (3/362)لبداية وال هاية ا

 .: "ما ولداي من سفاح الجاهلية شيءا وما ولداي االاكاح ك كاح االسالم"قال  •

 .(10/329)الطبرااي في المعجم الكبير  •أخرجه: 

 .(3/400)الن عساكر في تاريخ دمشق  •

 .(7/190)البيه ي في الس ن  •

  .(4/115)البغون في التفسير  •

تشعب ت: "لم يزل هللا ي  ل ي من االصالب الطيبة الى االرحام الطاهرة مصفى مهتلا ال وقوله   

 ن ـي والــه الطبرااـــومثل (1/66)م في دالئل ال بوة ـا" رواه الو اعيــي خيرهمــان اال ك ت فـــشعبت

 َأيَُّها َيا ﴿ :لم يكواوا كفارا ل وله تعالى  م العلماء رضي هللا ع هم ان آلاء ال بيــاكر. فهــعس

 َفَسْوَف َعْيَلًة ِخْفُتْم َوِإْن ۚ   هََٰذا َعاِمِهْم َبْعَد اْلَحَراَم اْلَمْسِجَد َيْقَرُبوا َفَلا َنَجٌس اْلُمْشِرُكوَن ِإنََّما آَمُنوا الَِّذيَن

 ه هللا ارـــافر ال يختـــوالن الك .﴾28 التولة﴿ ﴾ ٌمـَحِكي َعِليٌم اللََّه ِإنَّ ۚ   اَءـــَش ِإْن ِلِهــَفْض ْنــِم اللَُّه ُيْغِنيُكُم

قال  اميال ااه ألو الراهـتن ي ــ"آزر" التن عبد االص ام وال اا ومن ذلك اعلم انيس طاهرـلألاــه 

 : هالا ااهل العلم لم يكن الوه
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 أََختَ  ال  إِ  حدٍ أَ  نَ مِ  مْ هُ  ْ مِ ا مَ وَ ا يرا  جِ تَ سْ مُ  هِ لِ  ادَ ي غَ بِ اَ  لِّ كُ وَ  يلَ اعِ مَ سْ إِ وَ  يمَ اهِ رَ إلْ وَ  شيتَ وَ  وحٍ ى اُ لَ إِ 

ورا  طُ سْ مَ  ابٍ تَ ي الكِ فِ  كَ لِ ذَ  انَ كَ وَ  هُ ا  رَ صُ  ْ يَ لَ وَ  هِ لِ  ن   َ ممِ يُ لَ  دَ هْ العَ  هِ يْ لَ عَ 
(1)
هِ يْ لَ عَ  هللاُ  ابَ تَ  هِ لِ جْ أِلَ  مُ آدَ فَ  

(2)
 
                                                                                                                                                                                     

 َضَلاٍل ِفــي َوَقْوَمَك َأَراَك ِإنِّي ۚ   آِلَهًة َأْصَناًما َأَتتَِّخُذ آَزَر ِلَأِبيِه ِإْبَراِهيُم َقاَل َوِإْذ﴿:االسم م رواا مع االب ذكر 

فااه يكون عمهم وليس زالت عادة العرب اذا اادوا احدا يا الي فالن  اات وال ــوك ﴾74االاعام ﴿ ﴾ُمِبيٍن

  لا إللراهيم لل الوه مات قبل ذلك كما ذكرت لعض مصادر التاريخ.الوهم. وعليه فان آزر لم يكن ا

  :لرجوع ا لمصدر التاريخ ع د اليهود وال صارى اجد ان الا الراهيم هو 

ي تارح في ااجيل لوقى )كتاب التوراة واالااجيل والفرقان للدكتور موريس لوكان ترجمة عل

 . (128)ص:الجواهرن 

 اْسِتْغَفاُر َكاَن َوَما ﴿ :برأ م ه: كان الراهيم قبل موت عمه آزر ت ال رآن الكريم يفسر لعضه لعضا 

 التولة ﴿ ﴾ َحِليٌم َلَأوَّاٌه ِإْبَراِهيَم ِإنَّ ۚ   ِمْنُه َتَبرََّأ ِللَِّه َعُدوٌّ َأنَُّه َلُه َتَبيََّن َفَلمَّا ِإيَّاُه َوَعَدَها َمْوِعَدٍة َعْن ِإلَّا ِلَأِبيِه ِإْبَراِهيَم

 َعَلى ِلي َوَهَب الَِّذي ِللَِّه اْلَحْمُد ﴿تغفر له ازوال ع د اآلية: يسفكيف لعد ذلك وفي متم عمره  ﴾114

 ُدَعاء َوَتَقبَّْل َربََّنا ۚ   ُذرِّيَِّتي َوِمْن الصََّلاِة ُمِقيَم اْجَعْلِني َربِّ ِ الدَُّعاء َلَسِميُع َربِّي ِإنَّ ۚ   َوِإْسَحاَق ِإْسَماِعيَل اْلِكَبِر

ِ مع العلم ان هللا تعالى اهى  .﴾41-39إلراهيم ﴿ ﴾ اْلِحَساُب َيُقوُم َيْوَم َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوِلَواِلَديَّ ِلي اْغِفْر َربََّنا

 َيْسَتْغِفُروا َأْن آَمُنوا َوالَِّذيَن ِللنَِّبيِّ َكاَن َما ﴿رون للمشركين. قال تعالى:فن يستغالمسلمين واالابياء أل

 .﴾113التولة ﴿ ﴾ اْلَجِحيِم َأْصَحاُب َأنَُّهْم َلُهْم َتَبيََّن َما َبْعِد ِمْن ُقْرَبىَٰ ُأوِلي َكاُنوا َوَلْو ِلْلُمْشِرِكيَن

  حديث رسول هللا  التن مرا يمكد أن رسول هللا  ت لب في االصالب الطاهرة من لدن آدم عليه

 السالما فكيف يكون آزر من الائه وهو مشر  ااجس.

 ُمَصدٌِّق َرُسوٌل َجاَءُكْم ُثمَّ َوِحْكَمٍة ِكَتاٍب ِمْن آَتْيُتُكْم َلَما النَِّبيِّيَن ِميَثاَق اللَُّه َأَخَذ َوِإْذ﴿اشارة ل وله تعالى:  (1)

 َوَأَنا َفاْشَهُدوا َقاَل ۚ   َأْقَرْرَنا َقاُلوا ۚ   ِإْصِري ذََِٰلُكْم َعَلىَٰ َوَأَخْذُتْم َأَأْقَرْرُتْم َقاَل ۚ   َوَلَتْنُصُرنَُّه ِبِه َلُتْؤِمُننَّ َمَعُكْم ِلَما

 .﴾81 آل عمران﴿ ﴾ الشَّاِهِديَن ِمَن َمَعُكْم

رب  الخطيئة قال يالما اقترف آدم " :قال رسول هللا   لن عمر:اشارة للحديث التن رواه عبد هللا (2)

رب ااك  فرت لي. ف ال هللا تعالى: يا آدم كيف عرفت محمدا ولم اخل ه؟ قال: ياغأسالك لحق محمد اال 

ال اله اال هللا محمد رسول هللا" فعلمت ااك " لما خل ت ي رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتولا

صدقت يا آدما ااه ألحب الخلق الي واذا  هللا تعالى: ف ال الم تضف الى اسمك اال احب الخلق اليك

 رواه : ."ي لح ه ف د غفرت لك. ولوال محمد ما خل تكسألت 

 .(5/489)دالئل ال بوة في البيه ي  •

 .(2/615) المستدر  فيالحاكم  •
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 يلُ لِ الخَ وَ  الَ و  عَ  هِ يْ لَ عَ  هِ ائِ عَ ي دُ فِ  ودُ هُ وَ  الَ س  وَ تَ  كِ لْ ي الفُ فِ  هِ لِ  وحٌ اُ وَ  هِ يْ لَ هللا إِ  هُ عَ فَ رَ  هِ بِ بَ سَ لِ  يسُ رِ دْ إوَ 

انَ رَ مْ عِ  نُ ى لْ وسَ مُ وَ  ا َ ر  ضَ تَ  هِ لِ  يلُ اعِ مَ سْ إِ وَ  عَ ف  شَ تَ  هِ لِ 
(1)
 ونَ كُ أَْن يَ  هُ ل  رَ  لَ أَ سَ وَ  هِ دِ لِ وْ مَ لِ  هُ مَ وْ قَ  مَ لَ عْ أَ  

مَ يَ رْ مَ  نَ لْ ى اِ يسَ عِ وَ  ايرا  زِ وَ  هُ لَ  ونَ كُ يَ وَ  هِ تِ م  أُ  نْ مِ 
(2)
 ونَ كُ يَ لِ  هِ ااِ مَ ى زَ لَ إِ  ةَ لَ هْ المُ  بَ لَ طَ وَ  هِ ودِ جُ وُ لِ  رَ ش  لَ  

  هِ لِ  ارُ بَ حْ األَ وَ  ايرا  صِ اَ  هُ لَ 
تْ رَ شِّ لُ  هِ ورِ هُ ظُ لِ  انُ ه  كُ الْ وَ  تْ رَ بِ خْ أُ

(3)
تْ  َ آمَ  هِ تِ الَ سَ رِ لِ  نُ اجَ الْ وَ  

(4)
 

 ةُ ر  سِ ا واألَ تْ  َ طَ اَ  هِ مِ سْ إِ لِ  اتُ اآليَ وَ  اتْ دَ مَ خَ  هِ ورِ اُ  نْ مِ  سَ ارِ فَ  ارُ ا  وَ  اتْ فَ تَ هَ  هِ رِ كْ تِ لِ  فُ اتِ وَ هَ الْ وَ 

 وثِ عُ بْ مَ الْ  ةِ بَ يْ هَ لِ  تْ طَ اقَ سَ ا تَ هَ الِ لَ رْ أَ  سِ وؤُ رُ  ىلَ عْ أَ  نْ مِ  انُ يجَ تِّ لْ اوَ  اتْ لَ زَ لْ زَ ا تَ هَ وكِ لُ مُ لِ  هِ ورِ اُ  رِ وهُ ظُ لِ 

را  ــيتِ اَ وَ  يرا  شِ لَ  قِّ حَ الْ لِ 
(5)

ى رَ سْ كِ  وانُ يَ إِ  ق  ـشَ اْ اِ ا وَ تْ ارَ ـغَ  هِ ورِ ـهُ ظُ  دَ ـ ْ ى عِ اوَ ـسَ  ةُ رَ ـيْ حَ لُ وَ ا 

                                                                                                                                                                                     

 .(6498)وسط في االطبرااي ال •

 .(1/16) ةيالمواهب اللدافي ال سطالاي:  •

 .(1/86) المواهب زرقااي فيال •

 .(49)الخصائص ال بوية في السيوطي  •

 .(2/419)وفاء الوفا  في السمهودن •

 .(1/72)شفاء االس ام في حس ه ت ي الدين السبكي  •

 .(2/159)الفتاوى في الن تيمية  •

 .(1/72)دفع شبه التشبيه في صححه ت ي الدين الدمش ي  •

 .اس طت "الن عمران" في ال سخ الباقيه (1)

 َيَديَّ َبْيَن ِلَما ُمَصدًِّقا ِإَلْيُكْم اللَِّه َرُسوُل ِإنِّي ِإْسَراِئيَل َبِني َيا َمْرَيَم اْبُن ِعيَسى َقاَل َوِإْذ ﴿ :اشارة ل وله تعالى (2)

 .﴾6الصف ﴾ ُمِبيٌن ِسْحٌر هََٰذا َقاُلوا ِباْلَبيَِّناِت َجاَءُهْم َفَلمَّا َأْحَمُد اْسُمُه َبْعِدي ِمْن َيْأِتي ِبَرُسوٍل َوُمَبشًِّرا التَّْوَراِة ِمَن

زوم خم ها مثال حديث م اخبار الكهان لوالدتهإاالخبار التي وردت عن  يلشرى الكهان: كثيرة ه (3)

 المخزومي ااظر لعده.

 الرُّْشِد ِإَلى َيْهِديَعَجًبا ُقْرآًنا َسِمْعَنا ِإنَّا َفَقاُلوا اْلِجنِّ ِمَن َنَفٌر اْسَتَمَع َأنَُّه ِإَليَّ ُأوِحَي ُقْل ﴿ :يشير ل وله تعالى (4)

 .﴾2-1الجن ﴿ ﴾ َأَحًدا ِبَربَِّنا ُنْشِرَك َوَلْن ۚ   ِبِه َفآَمنَّا

زوم المخزومي عن اليه: لما كان ليلة  تكر م ها مثال حديث مخااليات التي ظهرت يوم مولده كثيرةا ف (5)

فارس ولم تخمد مدت اار ان كسرى وس ط م ه ارلعة عشرة شرفة وخرتج ايوإ ولد فيها رسول هللا 

 ود خيال عرالا قد تلال صعالا ا وغاضت لحيرة ساوةا وراى كسرى تلك الليلة إقبل ذلك لألف عام

 : في  الحديث الطويل هتا ااظر قطعت دجلة وااتشرت في لالدهم ...".
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تْ طَ اقَ سَ تَ  هَ اتُ فَ رُ شُ وَ 
(1)
تْ مَ جَ رَ  عِ مْ س  الْ  قِ رَ تَ سْ مُ لِ  هُ لَ  اماٌ رَ كْ إِ  بُ هُ شُّ الْ وَ  اتْ سَ رِ حُ  هُ لَ  فا  رَ شَ  اءُ مَ الس  وَ  

(2)
 

 ال  يْ وَ  هِ سِ فْ ى اَ لَ ى عَ ادَ اَ وَ  احَ صَ  ااهُ ذَ أَ وَ  هُ ر  شَ  ينَ ملِ سْ مُ الْ  نِ عَ وَ  ا   عَ  ف  كَ وَ  اهُ زَ خْ أَ وَ  هللاُ  هُ  َ عَ لَ  يسُ لِ لْ إِ وَ 

ورا  بُ ثُ وَ 
(3)
 هِ تِ ادَ يَ سِ لِ  هِ تِ دَ الَ وِ  ةَ لَ يْ لَ  هللاُ  عَ لَ طْ أَ وَ  ايرا  تَ ِ سْ مُ  الِ مَ جَ الْ  نَ مِ  كا  لَ ا فَ هَ سِ أْ ى رَ لَ عَ  ةُ  َ آمِ  تْ أَ رَ وَ  

يبوا طِ  مدٍ حَ مُ  ةَ م  ا أُ يَ  نْ اَ   اتِ ائِ ي الكَ فِ  ىَ ادِ  َ يُ  نْ أَ  رائيلَ بْ جِ  لهُ الَ جَ  لّ جَ  ليلُ جَ الْ  مرَ أَ وَ  اورا  دلُ وَ  مارا  قْ أَ 

 دا  حمْ  هِ حبتِ مَ  مالِ كَ ا لِ فع َ رَ وَ  هِ  تِ سُ  با ِ اتِّ ا لِ ل َ ض  ته وفَ م  ن أُ ا مِ عل َ ن جَ التّ  هللاَ  مدُ حْ  َ فَ  ارورا  سُ وَ  رحا  فَ 

ديرا  قَ  ردا  فَ  حدا  أَ  احدا  وَ  لها  إِ  هُ لَ  ريكَ شَ  الَ  هُ دَ حْ وَ  هللاُ  ال  إِ  هَ لَ إِ  الَ  نْ أَ  دُ هَ شْ اَ وَ  اثيراَ كَ  با  يِّ طَ 
(4)
 ن  أَ  دُ هَ شْ اَ وَ  

 هِ لِ  تْ اءَ ضَ وٌر أَ اُ  هُ عَ مَ  جَ رَ خَ و اورا  رُ سْ مَ  واا  هُ دْ مَ  واا  تُ خْ مَ  دَ لِ ن وُ تِ ه ال  ولُ رسُ ه وَ بدُ عَ  ا  حمدمُ ا اَ دَ يِّ سَ 

                                                                                                                                                                                     

 .(2/166)تاريخ الطبرن  •

  .(8/300)الن عساكر تاريخ دمشق  •

 .(42)صالسيرة للتهبي  •

  .(2/249)الم تظم اللن الحوزن  •

  .(4/276)االزهرن تهديب اللغة  •

  .(1/137)اعيم في الدالئل  الو •

 .(1/126)البيه ي الدالئل  •
 

 :رن رحمه هللايقال البص (1)

 وان كسييييرى ولييييوالوتييييداعى اييييي

 ارتــييييييـرس غــييييييـون للفـييييييـوعي

 

 

 

 اء ــــييييـبآييييية م ييييك مييييا تييييداعى ال

 يييييرااهم لهييييا اطفيييياءفهييييل كييييان ل 

 

وهو قصر ال ياصرة وس طت م ه أرلعة عشر شرفة. وفي  م(227)هتا ال صر في المدائن ل ى س ة 

 ال سخ "ج" "د" "هـ" "و". وكم من عين ابعت وفارتا ومالئكة سبع سماوات له لشرت.

 َمَقاِعَد ِمْنَها َنْقُعُد ُكنَّا َوَأنَّاَوُشُهًبا َشِديًدا َحَرًسا ُمِلَئْت َفَوَجْدَناَها السََّماَء َلَمْسَنا َوَأنَّا﴿إشارة ل وله تعالى :  (2)

 .﴾9-8سورة الجن ﴿ ﴾َرَصًدا ِشَهاًبا َلُه َيِجْد اْلآَن َيْسَتِمِع َفَمْن ۚ   ِللسَّْمِع

 وقع حتف السطر من "لع ه هللا" الى "شره" من لاقي ال سخ. (3)

 ۚ   اْلَعْرِش َعَلى اْسَتَوىَٰ ُثمَّ َأيَّاٍم ِستَِّة ِفي َبْيَنُهَما َوَما َواْلَأْرَض السََّماَواِت َخَلَق الَِّذي ﴿ اد في "ج" قديرااز (4)

 ليت. 19وفي اسخة "و" اتى ل طعة شعر من  ﴾59 الفرقان﴿ ﴾ َخِبيًرا ِبِه َفاْسَأْل الرَّْحمَُٰن
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صورا  قُ  امِ الش  لِ  ةُ  َ مِ آ تْ أَ رَ فَ  رضُ الألَ 
(1)
 ايرا  شِ لَ  الئكةِ مَ لْ لِ  سِ دْ  ُ الْ  عِ وامِ ى صَ لَ عَ  افيلُ رَ سْ إِ  امَ قَ أَ وَ  

را  يبِ عَ وَ  را  بَ  ْ عَ  اهُ دشَ  نْ مِ  رَ ثِ ا اُ مَ لِ  رشِ العَ  ةَ لَ مَ حَ  رافيلُ سْ إِ  أَ    هَ وَ 
(2)
 حا  رَ فَ  امُ رَ حَ الْ  تُ يْ بَ الْ  صَ قَ رَ وَ  

 نْ مِ  لُّ كُ  ادَ عَ  وَ ال  ذُ  امُ  َ صْ األَ  تِ ر  خَ ى وَ فَ طَ صْ المُ  ورِ  ُ ا لِ فَ الص   قَ رَ شْ أَ ا وَ ورا  اُ  مَ رَ حَ الْ  أَلَ مَ وَ  هِ دِ لِ وْ مَ لِ 

 .يرا   ِ حَ  زهِ عِ  دِ عْ لَ 

 صلوا عليه وسلموا تسليما                        

 رٍ عْ شَ وَ  اورا  ظُهُ  رَ مَ  َ ي الْ كِ حْ يَ  هٍ جْ وَ لِ  الَعُروِس.كَ  ةِ رَ ضْ حَ الْ ي فِ  دالَ  وسِ امُ ال    بُ احِ صَ  دَ لِ ا وُ م  لَ فَ    

ا  يررِ حْ تَ  هُ تُ  َ جْ وَ  تْ رَ رِّ حُ  بٍ جِ احَ ا وَ ورا  اُ وَ  اء  يَ ضِ  هُ  ْ مِ  عَ لَ طْ أَ  ينٍ بِ جَ وَ  اورا  جُ يْ دَ  هِ ادِ وَ ي سَ فِ  هُ بِ شْ يُ 
(3)
 

 لَ لِّ جُ  يقِ  ِ عَ الْ كَ  دٍ خَ ا وَ اور  هُ شْ ا مَ دَ م غَ اِ سَ حُ الْ  دِّ حَ  نْ مِ  نِ سَ حْ أ فِ اْ أَ وَ  ايرا  دِ قَ  الِ مَ جَ الْ ى لِ سَ مْ أَ  فٍ رْ طَ وَ 

ورا  اُ وَ  اء  هَ لَ 
(4)
ى حَ ضْ أَ  درٍ صَ وَ  اورا  ثُ  ْ مَ  ما  لُ مْ ي لُ اكِ حَ يُ  رٍ غْ ثَ ا وَ ورا  اُ  انِ عَ مَ لْ تَ  ُدركال نِ يْ تَ فَ شَ وَ  

                                                           

 (.1/197)ة م في السيرالحديث رواه الن هشا (1)

  .(1/105)البيه ي الدالئل  •

  .(3/407)الن عساكر تاريخ دمشق  •

 . (2/244)الطبرن التاريخ  •

الي الراهيم ولشرى عيسى ورات امي حين حملت لي ااه خرج م ها اور  الحديث: ااا دعوة عززهيو

أصبح الثرى ممطوراا فأابت ا لين السحاب م ما أضاءت له قصور الشام. زاد في "ج": قصوراا 

 ليت. 17را ثم اتى ل طعة شعر من يوراا صالة يفوق عرفها مسكا وعبصله وردا وياسمي ا وم 

 اسرافيل. أاس ط في اسخة "د" و "هـ" الجملة : وه  (2)

وحتفت م هن أيضا وخد كالع يق  احتقت في اسخة "د" و "هـ" و "و" )وحاجب حررت( الجملة كلها (3)

 جلل لهاء واورا.

 : وصفه  (4)

 صيييييف رسيييييول هللا مييييين خيييييير البشييييير

كـــالبشــــيييييييـر ــيييييييـر الـــــمحمـيييييييـد لش  

 

ــييييـل م ييييك لييييم قــــييييـط عيــــييييـنوأجمـ  

بخل ييييت مبييييرءا ميييين كـــــييييـل عيــــييييـ  
 

 

 

     

 

 

 ت السيييييييحرـيييييييـالل الح فيييييييي وقـيييييييـكه

 ن الحجيييييرـيييييـقوت ليال هيييييو كالييييييـيييييـل

 

 د ال سيييييياءـييييييـك لييييييم تلـييييييـوافضــييييييـل م 

 ا تشيييييياءـييييييـل ت كمـييييييـاــــييييييـك قييييييد خأك
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 ةِ ادَ عَ الس   يِ عْ ي سَ فِ  هُ لَ  قٍ دْ صِ  مَ دَ قَ ا وَ جيرا  فْ تَ  يمِ عِ ال    اءُ مَ ما  هُ مِ  جرَ فُ  نِ يْ دَ يَ وَ  امورا  عْ مَ  انِ مَ لاالي

ورا  ثُ اُ  دِ وجُ على الوُ  دُ عْ الس   رَ ثَ اَ ا وَ مورا  خْ مَ  هُ أَاّ كَ  انَ كَ فَ  هِ تِ دَ الَ وِ  ع دَ  ونُ كَ الْ  ربَ طَ اضْ ا وَ يرا  ثِ أْ تَ 
(1)

ا 

 ئُ ارَ قَ  رأَ قَ وَ  هِ تِ مَ الَ كَ مُ لِ  وانِ كْ األَ  لِ هْ ي أَ لَ إِ  يِ حْ الوَ  يرُ شِ لَ  اءَ جَ ا وَ ورا  مُ غْ مَ  انِ يمَ االِ  نُ طِ وْ مَ  بحَ اصْ وَ 

ا يرا  تِ اَ وَ  را  شِ بَ مُ وَ  دا  اهِ شَ  ا َ  َ لْ سَ رْ ا أَ ا  إِ  يُ بِ ا ال   هَ يُ أَ  اا يَ يرا  فِ غَ  ما  جَ  ارِ طَ قْ ي اأْلَ فِ  ىادَ اَ وَ  لِ صْ وَ لْ ا

 عْ طِ تُ  الَ ا وَ يرا  بِ كَ  ال  ضْ فَ  هللاِ  نْ مِ  مْ هُ لَ  ن  أَ لِ  ينَ  ِ مِ مْ مُ الْ  رِ شِّ لَ وَ  .يرا   ِ مُ  جا  رَ سِ وَ  هِ اِ ذْ إِ لِ  ى هللاِ لَ إِ  يا  اعِ دَ وَ 

يال  كِ وَ  اهللِ ى لِ فَ كَ وَ  ى هللاِ لَ عَ  لْ ك  وَ تَ وَ  مْ اهُ ذَ أَ   ْ دَ وَ  ينَ  ِ افِ  َ مُ الْ وَ  ين  رِ افِ كَ الْ 
(2)
.  

 صلوا وسلموا عليه تسليما

 ُسـيييـُرورا   اْلُوُجيييودَ  َميييأَلَ  اْلهُيييَدى ُصيييْبحُ 

لِيــــيييـِع أَتَيييى لَِمْولِـــيييـِد أَْحَميييدٍ   َشيييْهُر الر 

فـــيييـا   لِييييِع ُمَشر   أَْطلَْعيييَت يَــيييـا َشيييْهَر الر 

 َوأَتَيييى ال  ِسيــــيييـُم ُمَعطِّـــيييـرا  َوُمبَِشيييرا  

 َوتَييييَرا َم اأْلَْطيَــــــــييييـاُر ِعْ ييييَد ظُهُييييـوِرهِ 

 َواْلِحيييَوُر فِيييي ُغيييَرِف اْلِج َييياِن تبَاَشيييَرتْ 

 ــيييـا تََشفَـــــــيييـَع آَدُم ِميييْن َذْابِـــــــيييـهِ لَم  

فِي َـييـِة قَييْد اََجـــييـا  َوَكييَتاَ  اُييوٌح فِييي الس 

 لَيييْوالَهُ َميييا َكــيييـاَن اْلَكلِييييُم ُمَخاِطبـــــــيييـا  

َمييـاء  لَييْوالَهُ َمـييـا ُرفِييَع اْلَمِسيييُح إِلَييى الس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يييييرا   ِ مُ  يـــييييـبِ بِ حَ الْ  ـهُ ْجييييا وَ دَ ــييييـا لَييييلَم  

 أَتَااَـــيييييـا لِالهَ َييييياِء لَِشيــــيييييـراُ َولَ َــيييييـْد 

 قََمييييرا  يَفُييييوُق َمييييـَع اْلَكَمـــييييـاِل لُييييُدورا  

 لِ ُييييُدوِم أَْحَمييييَد فِـييييـي اأْلَاَــــييييـاِم اَييييِتيرا  

 فََرحييييا  َوَميييياَل اْلُغْصييييِن ِمْ ييييهُ ُسييييُرورا  

 َوقََضيييييْت لِِمييييييالَِد ال  بِـــيييييـيِّ اُـيييييـُتورا  

لَــــييييـهُ لَييييهُ َوَكــيييي  ـاَن َغفُييييورا  َغفَييييَر اإْلِ

 لُِمَحَمــيييييـٍد فَاْســيييييـأَْل لِيييييَتاَ  َخبِيــيييييـرا  

يييييا أَْن أََراَد أُُمـــيييييـورا    فِيييييي الطُّيييييوِر لَم 

 َولَيَْ ـِزلَـــــييييييـن  ُمَجــــييييييـاِهدا  َواَييييييِتيرا  

                                                                                                                                                                                     

           

لشير الوحي الى أهل االكوان لمكالمته وقرأ "وأصبح موطن اإليمان معموراا وجاء س ط في "أ":  (1)

 اادى جما عصيرا. كما زاد في "أ" قطعة شعرية على ال سخ الباقية.الوصل و قارئ

 اْلُمْؤِمِنيَن َوَبشِِّر ُمِنيًرا  َوِسَراًجا ِبِإْذِنِه اللَِّه ِإَلى َوَداِعًيا َوَنِذيًرا  َوُمَبشًِّرا َشاِهًدا َأْرَسْلَناَك ِإنَّا النَِّبيُّ َأيَُّها َيا ﴿ (2)

 َوَكَفىَٰ ۚ   اللَِّه َعَلى َوَتَوكَّْل َأَذاُهْم َوَدْع َواْلُمَناِفِقيَن اْلَكاِفِريَن ُتِطِع َوَلا  َكِبيًرا َفْضًلا اللَِّه ِمَن َلُهْم ِبَأنَّ

 .(48-45)االحزاب  ﴾ َوِكيًلا ِباللَِّه
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 َولِييِه الخليييـل اجيييا ميين ال ــييـار التــيييـي

 ا اسيييماعيل ميييـن رب العيييالَوأَتَيييى الفيييد

 فِئَيييْت لِيييِه اَييياُر اْلَمُجـــيييـوِس تََتلُّــــيييـالُ ط

ــــــيييـُروا  َواأْلَْابِيَـــيييـاُء َجِمييييُعهُْم قَيييْد لَش 

 أْخبَيياُر أَْحَمييَد فِييي اْلِكتَـييـاِب تََواتَـــييـَرتْ 

 َواْاَشيييَق إِيَــــيييـواٌن لِِكْســــيييـَرى َجْهيييَرة  

 َســـــــاِجـــــــيييـدا   َوَرأَْتيييـهُ أَِم َيييةُ يَُسيييبِحُ 

 َوتََسييييييياقَطَ اأْلَْصييييييي َاِم ِعْ يييييييَد ِمييييييييالَِدهِ 

ييييييةَ اْلهَـييييييـاِدن فَ َييييييدْ   لُْشييييييَراُكُم يَـييييييـا أم 

 َصيييييييل ى َعلَْييييييييـِه هللاُ َرلِّيييييييي َدائِمــيييييييـا  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كيييييـاات لل ـــيييييـمرود اللعيييييين غيييييرورا

 ه عليييييى البــــيييييـالء صيييييبوراآلمـيييييـا ر

 لِيييييِه َصيييييْيُب اْلَغَمييييياِم َمِطييييييرا   َوَغـيييييـَدا

 دا  َوُصيييييـُدورا  رِ لِيييييواَلِد أَْحَمـــيييييـَد َميييييوْ 

 َولَ َيييييْد أَلَـــيييييـاَح لِِسيييييرِّ َذاَ  لَُحْيــــيييييـرا  

 َوَغييييَدا َحِزي ييييا  فِييييي اأْلَاَـييييـاِم َكِسيــييييـرا  

َمــييييـاِء ُمِشيييييرا    ِعْ ييييَد اْلِميييييالَِد إِلييييى الس 

ــــييييييـَد اْلُكه يييييياُن ِمْ ييييييهُ   ُزفِيييييييرا  َوتََصع 

 اِْلتُـــــيييييييـْم لِطَيييييييهَ َج  ييييييية  َوَحِريـــيييييييـرا  

ْايَا َوَزاَد َكثِييييييييرا   َميييييييا َداَميييييييِت اليييييييدُّ
(1)

 
 

 صلوا عليه وسلموا تسليما

 نَ مِ  ينُ اطِ يَ الشْ  تْ عَ  ِ مُ ا وَ بْ ائِ وَ ال   وَ  نِ حَ مِ الْ لِ  يَ مِ رُ ى وَ رَ سْ كِ  انُ يوَ إِ  ق  شَ ااْ   هِ دِ لِ وْ مَ  ةِ لَ يْ ي لَ فِ وَ    

 مْ هُ لَ ا وَ ورا  حُ دُ  بٍ ااِ جَ  لِّ كُ  َويُْ َتفُوَن ِمنْ  الَ عُ الْ  َسَما ِ  نْ عَ  مْ هُ ااُ ذَ آ تْ م  صُ ا وَ اءِ مَ ى الس  لَ إِ  ودِ عُ الصُّ 

بٌ اصِ وَ  ابٌ تَ عَ 
(2)

ي فِ  هِ يْ لَ عَ  تَ لْ زَ اْ ن أَ تِ ال   ايمِ ظِ عَ الْ  ولِ سُ ر  الْ وَ  يمِ رِ كَ الْ  يِّ بِ ال   ا تَ هَ  ةٍ مَ رْ حُ لِ  كَ لِ ذَ  لُّ ا كُ 

                                                           

 في ال سخة "أ" س طت م ها هته األليات: (1)

 الرليييييع اتييييى لمولـــييييـد احمييييدشييييهر 

 وتيييييرام االطيـــــيييييـار ع يييييد ظهيييييوره

 لمــــــيييييـا تشفــــــيييييـع آدم مييييين ذابيييييه

 وكيييتلك اييييوح فييييي السييييفي ة قييييد اجييييـا

 لييييواله مييييا كييييان الكليييييم مخاطبـــــييييـا

 ليييواله مييييا رفيييع المسيييييح اليييى السييييما

 واالابيييييياء جمييييييعهم قيييييد لشــــيييييـروا
 

 

 

 

 

 

 

 

 لاله يييييياء لشيييييييراول ـييييييـد اتااـــــــييييييـا 

 فرحييييا ومييييال الغصيييين م ييييه ليييييدورا

 غفييييير االلـــيييييـه  ليييييه وكيييييان غفيييييورا

 لمحمييييييد فأســــييييييـال لييييييتلك خبيـييييييـرا

 فييييييي الطييييييور لمـييييييـا ان اراد امييييييورا

 ولي زلــييييييييـن مجـــــييييييييـاهدا واييييييييتيرا

 ليييييوالد أحمــيييييـد ميييييوردا وصيييييدورا
 

  

 .(9و 8ية )اآلسورة الصافات  (2)
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بْ اكِ وَ كَ الْ  ةِ ي َ زِ ا لِ يَ اْ الدُّ  اءَ مَ ا الس     ي  ا زَ ا  إِ  يزِ زِ عَ الْ  كَ الِ تَ كِ  مِ كَ حْ مُ 
(1)
 اقُ تَ شْ مُ الْ  هِ يْ لَ إِ  ن  حَ  يٍّ بِ اَ  نْ مِ  هُ الَ يَ  

بِ ائِ جَ ال    ورِ هُ ى ظُ لَ عَ  ارَ سَ وَ  بَ اسِ بَ الس   عَ طَ قَ وَ 
(2)

نادِ حَ ا الْ دَ ا حَ مَ  ل  كُ وَ  
(3)

 مُ الَ عْ األَ  تِ حَ الَ وَ  

بِ ائِ بَ حَ ا الْ يَ  ْ ى لُ لَ إِ  دُ جْ وَ الْ  هِ لِ  ادَ زَ  دْ قَ وَ  امُ هَ تَ سْ مُ الْ  يبُ ئِ كَ الْ  رَ ادَ ا لَ بُ ارِ ضَ مَ الْ وَ 
(4)
. 

ا ُو لَِد َرُسوُل هللاِ     اَرِة َواْهتَيز  اْلَعيْرشُ َشيأَْعلَ َْت اْلَمالَئَِكةُ ِسّرا  َوَجْهرا ا وأَتَيى ِجْبِرييُل لاْلبِ  َولَم 

اْلفِيْرَدْوَس  لِِرَضيواَن َزيِّينِ  طََرلا . َوَخَرَجِت اْلُحوُر اْلِعيُن ِمَن اْل ُُصوِر َواَثََرِت اْلِعْطَر اَْثرا . َوقِييلَ 

هاَ اأْلَْعلى. َواْرفَْع َعِن اْل َْصِر ِسْترا . َواْلَعْت إِلى َمْ ِزِل آِم َةَ أَْطيَاَر َج  اِت َعْدٍن تَْرِمي ِمْن َم َاقِيرِ 

ييا َوَضييَعْت ُمَحَمييدا   ؛ُدّرا   َرأَْت اُييورا  أََضيياَءْت ِمْ ييهُ قُُصييوُر لُْصييَرى فَلَم 
(5)
َوقَاَمييْت َحْولَهَييا  .

يافُّوَن َواْلُمَسيبُِحوَن فََملَيُموا َعلَْيهَيا َسيْهال  وَوْعيرا   اْلَمالئَِكةُ َواََشَرْت أَْج َِحتَهياَ اَْشيرا  َواَيَزَل الص 
(6)
. 

يالَُم ظَهَيَر اُيوُرهُ َوأْسيُمهُ َمْكتُيوٌب َعلَيى َسياِق اْلَعيْرِش َسطْ  ا َخلََق هللا آَدْم َعلَييِه الس  را  ـيـقَاَل َولَم 
(7)
. 

                                                           

 .(6ية اآل)فات االص سورة (1)

 .الجمال العظيمة (2)

 .سائق الجمال (3)

 .االحبة (4)

: لاب  195ص/  1جويعززه رواية الن اسحاق في السيرة )  (1/102في الطب ات )الن سعد  لما رواه (5)

(. هتا الحديث : "أاا دعوة الراهيم ولشارة عيسى ورأت أمي آم ة حين حملت لي خرج  رضاعة 

 5روى الحديث أحمد في مس ده المجلد  "م ها اور أضاء لها قصور لصرى من أرض الشام.

 .(194)ص

 .(1/170)ورواه البيه ي في الدالئل  *

 .(1/165)الشفا  في عياض *

 والطبرااي والبزار. (8/396) الهيثمي في الزوائد *

 .(3/366)الن كثير "البداية وال هاية"  *

 .وصححةُ  (2/600)الحاكم في المستدر   *

 وفيهاا زيدت قصيدة عي ية من إت ْي عشرليتا  َمطلعها:س طت في اسخة "و" عليها  (6)

 البيييييييديع صيييييييالة هللا موالايييييييا
 

 علييى اييور الهييدى طييه الرفيييع 
 

 

غفرت لي فاوحى  : أسالك لحق محمد االن أذابه رفع رأسه الى العرش ف الاب آدم التذالحديث: "لما أ (7)

هللا إليها وما محمد؟ ف ال تبار  إسمك لما خل ت ي رفعت رأسي إلى عرشك فإذا فيه مكتوب : ال إله اال 
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ا اْاتَ ََل ال ُّوُر إِلى ِشيٍث َعلَْيِه الس الَُم أَْظهََر َذلَِك ال ُّوُر َجَماال  َوُحْس ا   فَلَم 
(1)
ا اْاتَ َيَل ال ُّيو : ٌر إِليى َولَم 

يا اْاتِ َيَل ال ُّيوُر إِليى إِْليَراِهيمْ اُوٍح َعلَْيِه الس الَُم أَْمُسى لِ ُوِرِه َعلَى اْلُجوِدنِّ ُمْستَ ِرّ  ا . َولَم 
(2)
اْلَخلِييِل  .

                                                                                                                                                                                     

هللا محمد رسول هللاا فعلمت أاه ليس أحد أعظم ع يد  قيدرا  ممين جعليت إسيمه ميع إسيمكا فيأوحى هللا 

 ذريتك ولواله يا آدم ما خل تك ". اه آخر ال بيين من ذريتك وان أمته آخر األمم منإإليه يا آدم 

 أخرجه :

 )لاب العين(. (6/313)الطبرااي في المعجم األوسط  .1

في  (89)رقم: لما اذاب آدم التن اذابه رفع راسه الى العرش ... ويوجد تحت  6690الحديث 

 المعجم الصغير أيضا ع ده.

 وقال صحيح االسفاد. (2/615)الحاكم في المستدر   .2

 .(31002ح  5/489)البيه ي في دالئل ال بوة  .3

 .(7/436)الن عساكر في تاريخ دمشق  .4

 .(1/91)الن كثير في البداية وال هاية  .5

 .(8/253)الهيثمي في مجمع الزوائد  .6

 .(1/58)السيوطي في الدر الم ثور  .7

 ذكر في ال سخة "د" و"هـ" أخرج من الجمال غص ا  واهرا . (1)

 ثم لم يزل ي  ل ي من االصالب الكريمة واالرحام الطاهرة حتى أخرج ييشفع لهتا ال ول الحديث : " (2)

 ".لين ألون لم يلت يا على سفاح قط

 .ااظر : الشفا لل اضي عياض : ال سم االول تعظيم العلى األعلى ل در هتا ال بي  -

 .(1/195)السيرة ال بوية اللن كثير  -

 .(5/98)و (3/294)الدر الم ثور للسيوطي  -

 .(1/49)و (1/45)السيرة الحلبية للحلبي  -

 .(3/214)و (3/190)الم ريزن امتا  االسما   -

 .(13/39)تفسير الرازن  -

 .(7/256)االاوسي التفسير  -

 .(1/256)سبل الهدى للصالحي  -

 .(1/362)اهاية االرب لل ويرن  -

 اس ط في ال سخة "د" و "هـ" كلمة إلراهيم. 2
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ا اْاتَ ََل ال ُّوُر إِلى إِْسَماِعيَل  َعلَْيِه الس الم َصاَرِت ال  اُر َعلَْيهِ  يالَُم. فَفُيِدَن لَْردا  َواَْهرا . َولَم  َعلَْييِه الس 

يا اْاتَ َيَل ال ُّيوُر إِليى َعْبيِد اْلمُ  ْسيرا  ط لِيِب َوَجيَد لَْعيَد ُعْسيٍر يُ لِبََرَكتِِه َوَوَجَد َصْبرا . َولَم 
(1)

. َوُرد  لِ ُيوِر 

ييفَا لِ ُييوِر أَْلفِيييُل َوُكِسييَر أَْلَرهَييةُ َكْسييرا . وْاهتَييز  اْلبْيييُت اْلَحييَراُم طََرلييا  َوأَ  الُمْصييطَفى  ْشييَرَق الص 

َوَمْولِِد َعُروِس اْلَجَماِل ِخترا   ىاْلُمْصطَفُ 
(2)
 . 

يدا     ا َوَضْعُت َولَِدن ُمَحم  َوَضيْعتُهُ َمْكُحيوال  َميْدهُواا  َمْسيُرورا   قَالَْت آِم َةُ لَم 
(3)
ُمطَي بيا  َمْختُوايا   

فَطَيياَف لِييِه لَييّرا  َولَْحييرا . َوُحف ييْت لِييِه اْلَمالَئَِكييةُ َعييْن يَِمي ِييِه قَييْد َشييَرَح هللا لَييهُ َصييْدرا  َوَحَملَييهُ ِجْبِريييُل 

َوِشَمالِِها فََرأَوْا َجبِي َا َوَحاِجبا  يَفُوُق ُحْس ا  َواُورا  
(4)
ْ يهُ فِيي َوِضيَاْء َوِعْطرا . َوثَْغرا  قَْد أَْوَدَ  هللاُ مِ  

َصْوتا  ِمَن اْلُعلَى يُ َاِديهَا: يَا آِم َةُ لَِك اْلبُْشَرى. فَهَيَتا هُيَو َجيُد  قُلُوِب اْلَعاِش ِيَن َخْمرا . وَسِمَعْت آِم َةُ 

ْهَرا اْلَحَس َْيِن َوأَلُو اْلز 
(5)

. َوَكاَن يَُسبُِّح هللاَ فِي لَْط ِهَيا ِسيّرا  َوَجْهيرا . فَُسيْبَحاَن َميْن َخلَيَق هَيَتا ال  بِيي  

فََع لَهُ فِي اْلَملَُكوِت قَْدرا  َوِذْكيرا . َوَجَعيَل لَِميْن فَيِرَح لَِمْولِيِدِه ِحَجاليا  ِميَن اْلَكريَم ُسْلطَاَن األْابِيَاِء َورَ 

لَيهُ َشيافِعا  َوُمَشيف عا  َوأَْخلَيَف هللا.  ْافَيَق فِيي َمْولِيِدِه ِدْرهَميا  َكياَن اْلُمْصيطَفَى ال  اِر َوِسْترا . َوَميْن أَ 

ْاياَ َوفِي ٍد لَ َْد اِْليتُْم َخْييرا  َكثِييرا  فِيي اليدُّ ةَ ُمَحم  ي اأْلْخيَرى. َعلَْيِه لُِكلِّ ِدْرهٍَم َعْشرا . فَيَا لُْشَرى لَُكْم أُم 

                                                           

 ال ور الى عبد هللا ... أما في "هـ" فاغفل عبد المطلب. اات ل را  ثمبذكر في "د" وجد ص (1)

 :مطلعها تفي تسعة أليا هائيةشعرية ى ل طعة تفي اسخة "و" أ (2)

 يارسيييييييييول هللا ييييييييييا حبييييييييييب هللا
 

 أاييييت لييييي عييييون يييييوم أل ييييى هللا 
 

 

 (71ص 16)جس طت مكحوال من اسخة "د"و"هـ"ا مسرورا  أن َمْ طُو  السرة وروى اإلمام ال ويرن  (3)

أخبراا يواس لن عطاء المكي عن الحاكم لن أيان العداي عن عكرمة لن عباس لن أليه العباس لن 

ال: ـا وأعجب ذلك عبد المطلب وحظي ع ده وق" مختواا مسرورا   ولد ال بي  عبد المطلب قال : "

 :" وأاشد ل ي هتا شأن فكان له شأنليكوان إل "

 الحمييييييييييد هلل الييييييييييتن أعطييييييييييااي

 علييى العلمييانقييد سيياد فييي المهييد 

 ييييييييييييانب حتيييييييييييى اراه ليييييييييييالم ال
 

 

 

 

 انالغيييييييالم الطييييييييب األردهيييييييتا 

 أعيييييييييييته ليييييييييياهلل ذن األركييييييييييان

 ن آأعييييييييته مييييييين شييييييير ذن شييييييي
 

 .(203ص 1)جورواه الن اسحاق في السيرة  208الن سعد في الطب ات الكبرى رقم الحديث  رواه

 زاد في "د" و"هـ" ووحها مأل الوجود اورا . (4)

 كلمة فاطمة من "و". حتفت (5)
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ْلِعز  َواْلَخْيَر َو اْلفَْخَر. َويَْدُخُل َج  اِت َعْدٍن لِتِيَجياٍن فَيَا َسْعَد َمْن يَْعَمُل أِلَْحَمَد َمْولِدا  فَيَْل َى اْلهَ َاَء َوا

َخْضييَرا َويُْعطَييى قُُصييورا  ال تَُعييدُّ لَِواِصييٍف َوفِييِي ُكييلِّ قَْصييٍر ُحوِري ييةٌ َعييْتَرا  ِمييْن ُدرة تَْحتَهَييا ِخلييعٌ 

ة  يَجاِزييِه فَ َْد اُِشَرِت اْلُحْس َى لَِمْولِ  فََصلُّوا َعلَى َخْيِر اأْلَاَاِم  ِدِه اَْشرا . َوُكٌل َمْن َصل ى َعلَْيِه َمير 

َرلُّ َا لِهَا َعْشرا  
(1) 

 . ِشْعرٌ 

 َصلُوا َعلَيِه َوَسلُِموا تَْسلِيما  

 لِييييَواِدن اْلُمْ َح َييييى َولِييييأَْرِض َراَمييييةْ 

 ظَِرييييييييُف َكييييييييٌِّس َحَسيييييييٌن َجِمييييييييلٌ 

اِت َميييييا أَْحيييييالهُ لَيييييْدرا    لَِطييييييُف اليييييت 

 َسييييييالٌِم ِمييييييْن ُكييييييلِّ َعْيييييييبٍ َرئِيييييييٌس 

ييييييييْخِر لَااَييييييييتْ   َوأَْقييييييييَداٌم فِييييييييي الص 

 لَِشيييييييييْعِر أَْدَعيييييييييٍج َولَيييييييييهُ َسيييييييييوادٌ 

 نٌ يأََزجُّ اَيِّييييييييييييييٌر َولَييييييييييييييهُ َجبِيييييييييييييي

 أََزجُّ اْلَحييييييييياِجبَْيِن لِيييييييييأَْاٍف أَْق يييييييييى

ييييينِّ تَْ ظُيييييُرهُ لَُشوشيييييا    َضيييييُحوُ  اْلسِّ

 َغيييييزاٌل َسييييياِرٌح فِيييييي أَْرِض اَْجييييييدٍ 

 إِلَْيييييييِه يَْشييييييُكو َوقَييييييْد َجيييييياَء اْلبَِعيييييييرُ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لِييييييياْلِحمى َعل يييييييى ِخيَاَميييييييهُ َملييييييييٌِح 

 َسييييييِخٌي اْلَكييييييفِّ ِسيييييييَمتُهُ اْلَكَراَمييييييةُ 

ْمُح ِحييييييَن َراى قَواَميييييهُ   تَثَ  يييييى اْليييييرُّ

 لَِهييييييييييٌج اَيِّييييييييييٌر َولَييييييييييهُ َعالَمييييييييييةٌ 

ْمييييِل لَيييياَن لَهَييييا َعالََمييييةْ   َوالَ فِييييي الر 

 َكلَْيييييييييٍل ُمْظلِييييييييٍم أَْرَخييييييييى لِثَاَمييييييييهُ 

ُر فِيييييييي اْل ِيَاَميييييييةْ   لَيييييييهُ اُيييييييوٌر يُ َيييييييوِّ

 ييييييُل اْلُمْ لَتَيييييْيِن َحيييييَوى اْل َسييييياَمةْ َكحِ 

 َوالَ فِيييييييي ُحبِّيييييييِه ِعْ يييييييِدن َمالََميييييييةْ 

 يَِصييييييُد اأْلَْسييييييَد إِْن أَْرَخييييييى لِثَاَمييييييهُ 

 ةْ َميييييفََخل َصيييييهُ اْلَحبِييييييُب ِميييييَن الظ الَ 

                                                           

 : "من صلى علي واحدة صلى هللا عليه عشرا"قال رسول هللا  (1)

  (408-384)رقم رواه مسلم في صحيحه. 

  (11587)رقم أحمد في مس ده. 

  (1297)رقم ال سائي في س  ه. 

  (903)رقم الن حبان في صحيحه. 

   (1/550)الحاكم في المستدر. 

  (684)رقم البغون تحت. 

  (485)رقم الترمتن تحت. 
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 َواَاَدْتيييييييييييهُ اْلَغَزالَيييييييييييةُ لِاْشيييييييييييتِياقٍ 

ييييي اُد َمييييا قَييييْد كيييياَن ِمْ هَيييييا  َرأَى الص 

 َوَجيييياَءْت اَْحييييَوهُ األَْشييييجاُر تَْسييييَعى

 اَِسييييييييٌج اْلَعْ َكبيييييييوِت َخفَييييييياهُ َح ّ يييييييا

 َعلَْيييييِه صيييييالةُ َربِّ اْلَعيييييْرِش َدْوميييييا  
 

 

 

 

 

 

 أَِجْراِيييييي يَيييييا َشيييييفِيعا  فِيييييي اْل ِياَميييييةْ 

 فأْسييييييلََم َعيييييياِجال  َوقََضييييييى َمَراَمييييييهُ 

 فِييييييي تِهاَمييييييةْ ِر َح يييييياّ  اَميييييَع األَْطيَيييييي

َشيييييِت اْلَحَماَميييييةْ   َوفَيييييْوَق اْلبَييييياِب َعشِّ

 ليييييى يَيييييْوِم الٌ ِيَاَميييييةْ َميييييَدى األي ييييياِم إِ 
 

 صلوا عليه وسلموا تسليما

َوفِي اْلَخبَِر َعْن أَلِي َسِعيٍد اْلُخْدِرن  
(1)
ِميْن لَْعيِض  َرِضَي هللاُ َعْ يهُ أَا يهُ قَياَل َكياَن َرُسيوُل هللاِ  

ِة َويَأُْكيُل َمَعهَيا َوَكياَن هَييَِّن تَواُضِعِه يَْخِصُف اَْعلَهُ َويَْرقَُع تَْولَهُ َويَْحلُُب َشاتَهُ َويَْطَحيُن َميَع اْلَجاِريَي

اْلُمْماَييِة لَيييَِّن اْلَجااِييِب َسييِخي  اْلَكف ييْينِ 
(2)
َراَعْيِن َكثيييَر اْلَحيَيياءِ   َسييْهَل اْلُخلُييِق َعْبييَل الييتِّ

(3)
َحيين  اْلِجييْتُ   

اليَالُِس إِلَْيهِ 
(4)
بُّ َعلَْيهِ   َوَسل َم الض 

(5)
  

                                                           

 (3جزء )حديث ألي سعيد الخدرن أخرجه ألو حميد الغزالي في اإلحياء: لاب أخالق المتواضعين  (1)

 ولم أجده في الكتب الست اال مفرقا . (377:ص)

على  "ما سئل رسول هللا حيث قال: (2312)رقمه هللا ع ه في صحيح مسلم  يحديث أاس رض (2)

ا قوم أسلموا ياالسالم شيئا  اال أعطاها قال: فجاءه رجل فأعطاه غ ما  لين جبلينا فرجع الى قومه ف ال: 

 شى الفاقة".خفإن محمدا  يعطي عطاء  ال ي

 لعتراء في خدرهاا وكان إذا كره شيئا  أشد حياء من ا "كان رسول هللا  :حديث أخرجه الشيخان (3)

 .(2320)رقم مسلم في صحيحه  .عرف اه في وجهه"

عشرات الصحالة كحديث جالرا أخرجه الشيخان قال: "كان المسجد  رواههتا الحديث متواتر جدا  (4)

اذا خطبا ي وم الى جت  م هاا فلما ص ع له الم بر وكان  مس وفا على جتو  من اخل فكان ال بي 

 فوضع يده عليه فسكت. عليها سمع ا لتلك الجت  صوتا  كصوت العشار حتى جاء ال بي 

كان في محفل من أصحاله إذ جاء أعرالي قد صاد ضبا. ف ال:  رسول هللا  أن"حديث رواه عمر: (5)

واالت والعزى ال آم ت لك او يممن لك هتا الضبا وطرحه لين يدى  من هتا؟ قالوا ابي هللا. ف ال:

لبيك وسعديك يا  اال وم جميعا  ه للسان عرلي يسمعه ضب فأجال : ياف ال رسول هللا . رسول هللا 

زين من وافى ال يامة. قال: َمْن تَْعبُُد؟ قال: التن في السماء عرشها وفي االرض سلطااها وفي البحر 

سبيلها وفي الج ة رحمتها وفي ال ار ع الها قال: فمن أاا؟ قال: رسول رب العالمينا وخاتم ال بيئينا 

 (.192ص \ لل اضي عياض افالشكتاب األعرلي. )اب من كتلكا فأسلم وقد أفلح من صدقكا وخ
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ِه اْلَجبَيلُ ـَت قََدَميْ ـَوتََزْلَزَل تَحْ 
(1)
يبُّ   َوَخاطَبَيهُ الض 

(2)
هُ أَْظهَيرُ  افَ ُيوُرهُ أَْايَورُ  .َواْلَجَميلُ   قَيْدُرهُ  اَوِسيرُّ

ُرهُ ُمَمي يٌد ا اَْصيحُ ـاُؤهُ أَْاَجيـُدعَ  احُ ـااُهُ أَْفصَ ـلِسَ  اأَْكَملُ َوِدي ُهُ  اَوَصْوتُهُ أَْجَملُ  الَىـَوِذْكُرهُ أَحْ  اأَْعلَى

دٌ  َماِء أَْحَمُد َوفِي األَْرِض ُمَحم  اِجٌد َملِييُح ـٌع َسيـٌف َراِكيـيٌّ َعفِييٌف لَِطييـهََتا اَبِيٌّ َوفِ  اَواْسُمهُ فِي الس 

ُمْعتَييِدُل اْل َاَمييةِ  ااْلهَاَمييةِ 
(3)
رُ   ييةِ  ااْلَعَماَمييةِ  ُمييَدو   اةِ ـْهَجييلَ اِدُق الّ ـَصيي اةِ ـييـَعييالِي الد َرجَ  اَشييِريٌف اْلِهم 

ييْدِق لَِسييااُهُ ـِ َوميي اهُ ـِمييَن الطِّيييِب أَْافَاُسيي ااْلُحَجييةِ ح ـَواِضيي رٌ ـالَ طَِويييٌل َوالَ قَِصييي اَن الصِّ
(3)

يي.  ةُ ـَمك 

ْليييُدُل لَْغلَتُيييهُ  اُدهُ ـَمْولِييي َوالدُّ
(4)

هُ ـاَاقَتُيييا ـْضبَيييا َواْلغَ 
(5)

هُ ـأَْحَسيييُن ِميييَن اْل ََميييِر طَْلَعتُييي. 
(6)

ْئيييـتََكل يييا  ُب ـَم التِّ

لِهَْيبَتِيييييييييييييييييييييهْ 
(7)

ارُ ـَوَسيييييييييييييييييييييَعِت اأْلَْشَجيييييييييييييييييييييا 
(8)
  اهِ ـَمتِييييييييييييييييييييياُر للِِخدْ ـَواأْلَْحَجييييييييييييييييييييي 

                                                           

عليك ابي وصديق  فإاماأحدا  اثبت: د ف ال وأحمد: تزلزل أحتن حديث أاس في البخارن والترم (1)

ومثله ع د مسلم  (3675)(. وفي صحيح البخارن 22874وشهيدان. )في مس د احمد رقم الحديث: 

 )حراء(. (2417)

 تجار البعير و "هـ" لطلعته.واس تهزاد في "د" وشهد الضب لرسال (2)

رلعة من ال وم ليس لالطويل وال لال صير" )صحيح البخارن الحديث  الحديث: "كان رسول هللا  (3)

 (.2347وصحيح مسلم  3547رقم 

 اسم لغلته هو دلدل. (4)

 .والصحيح اسمها "ال صواء" كما ع د البخارن في صحيحه اسم ااقته "الغضبى" (5)

ة" )رواه البيه ي في عا ل لت الشمس طالعن البراء رضي هللا ع ه قال: "لو رأيت رسول هللا  (6)

قال: "مارأيت شيئا أحسن من  (. وعن الي هريرة 8/283والهيثمي في الزوائد  .1/200الدالئل 

 (.2/350ا كان الشمس تجرن في وجهه". )أخرجه أحمد في المس د ال بي 

وال اضي عياض في  .2/306أحمد في مس ده ) ع د  للراعي لرسول هللا  م التئب واعترافهالقصة  (7)

 (.193ص .الشفاكتاب 

 عشر ليتا مطلعها: اث ىما في "و" ف د اتى ل طعة شعر همزية من لشعر ا يأتفي اسخة "د" لم 

 شيييرق الم يييام ليييه وزميييزم والصيييفا
 

 وم يييييييييى ولييييييييييت هللا والبطحييييييييياء 
 

 ل طعة أخرى مختلفة في أحد عشر ليتا  لائية ومطلعها: فأتىوأما في اسخة "و" 

 يييييييييا ذا المكييييييييي يييييييييا ذا المكييييييييي
 

 مييييييييديح محمييييييييد عزيييييييييز علييييييييي 
 

 

يل اال ج بله شجرة وال فخرج الى لعض اواحيها فما است ك ا لمكة مع رسول هللا " : عن علي  (8)

الشفا  في عياضال اضي و .3626الترمتن حديث رواه ) ". م عليك يا رسول هللاسالقال له ال

 (.185ص
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هُ أِلُْمتِهِ ـاَعتَ ـاَر َشفَ ــَواْختَ 
(1)
َوَسب َح اْلَحَصا فِي َكفِّهِ  

(2)
أََصالِِعهِ  َواَبََع اْلَماُء ِمْن لَْينِ  

(3)
َوَحن  اْلِجيْتُ   

اْليَالُِس إِلَْيِه َواْلَعْ َكبُوُت اََسَج َعلَْيهِ 
(4)
بُّ َصل ى َوَسل َم َعلَْيهِ   َواْلَحَماُم َعش َش َعلَْيِه َوالر 

(5)
. 

 صلوا عليه وسلموا تسليما

َم هللاُ َوْجهَهُ أَا هُ    ْث َيْيِنا َواُبِّيَئ يَيْوَم  ُولَِد َرُسيُل هللاِ  قَاَل:َوَعْن َعلِي َرِضَي هللاُ َعْ هُ َوَكر  يَيْوَم اإْلِ

ْث َْينِ  اإْلِ
(6)

ْث َْينِ  ا َوهَاَجَر إِلَى اْلَمدي َِة يَْوَم اإْلِ
(7)
ْث َْيِن َوَكاَن   َج لَِخِديَجةَ يَْوَم اإْلِ يَُصيوُم يَيْوَم  َوتََزو 

ْث َييْيِنا َوتُييُوفَِّي  ْث َييْيِن َوُرِوَن َعييْن َرُسييوِل هللاِ يَييْوَم  اْلَخميييِس َواإْلِ أَا ييهُ قَيياَل : َمييْن َعُسييَرْت  اإْلِ

الَِة َوالس الَِم َعلَي   َعلَْيِه َحاَجةٌ فَْليُْكثِْر ِمَن الص 
(8)

ٍد َصيالَة  تُْكيِرُم  ا أَلل هُم  َصلِّ َوَسل ْم َعلى َسيِِّداَا ُمَحم 

ُف لِهَا ُعْ با فَاَعِة ِرَضاهُ َوُم َاهُ فَهَُو هُ َوتُبَل  لِهَا َمْثَواهُ َوتَُشرِّ يا َوأَْطهَيُرُكْم  ُغهُ ِمَن الش  َخْييُر ُكيْم اَْفس 

                                                           

 حديث طويل رواه الشيخان. الشفاعةحديث  (1)

 .(2277رقم )حديث تسليم الحجر عليه ااظر صحيح مسلم  (2)

 3575و 3572( و169حديث ابع الماء من لين أصالعه أخرجه البخارن ومسلم وأحمد: الحديث ) (3)

 .1856و 2279و 4152و 3574و

جر حن كثير في مس د أحمد والحافظ لن الحديث رواه ال .الع كبوت عليه في مدخل غار ألي ثور اسج (4)

 أو تضعيف. حفاد عبد الوهاب ال جدن من تكتيبوحس اه وال ا يم وزاا لما ي ول أ

 ﴾ َوَسلُِّموا َتْسِليًماالَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِه  َأيَُّها َيا ۚ  ِإنَّ اللََّه َوَمَلاِئَكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى النَِّبيِّ  ﴿اشارة ل وله تعالى:  (5)
 .﴾56 االحزاب﴿

سئل  ا" كتاب الصيام" ...  " اب صوم ثالثة أيام من كل شهرحبلاب است " اروى الحديث مسلم (6)

 .1162حديث  ." يوم ولدت فيها وفيه أازل علي كلذ " :عن صوم يوم اإلث ين ف ال رسول هللا 

وذكر الن كثير في  .االث ين ودخلها يوم االث ين"هاجر الى المدي ة يوم "في ال سخة "د" و "هـ" قال :  (7)

"ولد ابيكم يوم االث ين وخرج من مكة  :ف ال لاب هجرة رسول هللا  (443ص 3ج)البداية وال هاية 

 يوم االث ين وابي يوم االث ين ودخل المدي ة يوم االث ين وتوفي يوم االث ين".

أكثر  " قلت يا رسول هللا  :عن ألي الن كعب (ا642 ص) 2457اخرج الترمتن في حديث  (8)

إذن  ... قال أجعل لك صالتي كلها؟ قال : " ئتفكم أجعل لك من صالتي؟ ف ال ما شعليكا  الصالة

" فضل الصلوات على ا  وفي هتا المع ى أورد االمام ال بهااي في كتاله. تكفي همك ويغفر لك ذابك "

من عسرت عليه حاجة فليكثر من ":  قال رسول هللا  : (23ص)الفصل الرالع  ." سيد السادات

 اق وت ضى الحوائج".زالصالة علي فإاها تكشف الهموم والغموم والكروب وتكثر االر
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ييا اَوأَْابَييتُُكْم أَْصييال   اَوأَْزَكيياُكْم فِْعييال   اَوأَْصييَدقُُكْم قَييْوال   اَوأَْطهَييُرُكْم قَْلبييا   ااَْفس 
(1)
َوأَْوفَيياُكْم َعْهييدا   

(2)
 

َوأَْزَكُكيْم  اَوأَْطيَيبُُكْم فَْرعيا  َوأَْحالُكيْم َكالَميا   اَوأَْمَك ُُكْم َمْجدا ا َوأَْكَرُمُكْم اَْفسا ا َوأَْحَس ُُكْم َخْل ا  َوُخلُ يا  

َوأَْجَملُُكيْم  اْم أَْمرا  َوأَْعالَكُ  اَوأَْعظَُمُكْم فَْخرا ا َوأَْكثَُرُكْم ُشْكرا ا َوأَْرفَُعُكْم ِذْكرا   اَسالَما  َوأََجلُُّكْم قَْدرا  

يُْسرا   َوأَْقَرلُُكمْ  اَصْبرا  
(3)
لُُكيْم إِيَماا يا اَوأَْفَضلُُكْم َم َاميا    َوأَو 

(4)
 اَوأَْجَملُُكيْم ُحبُيورا   اَوأَْوَضيُحُكْم لَيَاايا   

َوأَْاَوُرُكْم َحي ا َوَمْ بُورا  
(5)
ُد ْلُن َعْبِد هللاِ ْليِن َعْبيِد اْلُمط لِيِب ْليِن هَاِشيٍم ْليِن َعْبيِد َم َياٍف ْليِن  ا فَهَُو ُمَحم 

ةَ ْلِن َكْعٍب ْلِن لَُمنٍّ ْلِن َغالٍِب ْلِن َغالٍِب ْلِن فِْهٍر ْليِن َمالِيٍك ْليِن ال  ْضيِر  ْليِن قَُصيٍّ ْلِن ِكالٍَب ْلِن ُمر 

                                                           

ان هللا اصطفى من ولد إلراهيم ":  في ال سخة "د" و"هـ" ذكر : و"أثبتكم أصال" ي ول رسول هللا  (1)

ك ااةا واصطفى من قريش ل ي هاشما  منه من ولد اسماعيل واصطفى قريشا اا اسماعيل واصطفى ك

 واصطفااى من ل ي هاشم".

/  (.8/81الن حبان في صحيحة )االحسان /  .رواه مسلم : كتاب الفضائل لاب فضل ال بي 

 .الترمتن في كتاب الم اقب لاب فضل ال بي 

  عن الحاكم 4/323رواه أحمد . " سببي واسبي كل سبب واسب م  طع يوم ال يامة اال" : وقوله 

ال سائي في الخصائص /  11/84البخارن في فضائل الصحالة /  عن عبد هللا لن جعفر. 3/158

 .3/142الحاكم /  3/129الطبرااي في المعجم الكبير /  .25ص

 وال سبا اسبه الشريف. ن ال رآن وس ة رسول ا والسبب هو االسالم ا

 ِإلَّا اْلَيِتيِم َماَل َتْقَرُبوا َوَلا ﴿أوفى الناس عهدا الن هللا تعالى يوصى بها، قال تعالى:  كان رسول هللا  (2)

 ، وقالت امنا﴾34االسراء ﴿ ﴾َمْسُئوًلا  َكاَن اْلَعْهَد ِإنَّ ۚ   ِباْلَعْهِد َوَأْوُفوا ۚ   َأُشدَُّه َيْبُلَغ َحتَّىَٰ َأْحَسُن ِهَي ِبالَِّتي

( 308اخرجه البخاري )حديث  .كان خلقه القرآن " ":  عن رسول هللا  ،عائشة رضي هللا عنها 

 .2333واخرجه ابن ماجة حديث  (6/91) (6/111)واخرجه احمد  (159ص)في األدب المفرد 

 اد في "د" و"هـ" وأقواكم سرا.ز (3)

 َوِبذََِٰلَك ۚ   َلُه َشِريَك َلا  اْلَعاَلِميَن َربِّ ِللَِّه َوَمَماِتي َوَمْحَياَي َوُنُسِكي َصَلاِتي ِإنَّ ُقْل ﴿ :ل ول هللا تعالى (4)

 .﴾163 – 162االاعام ﴿ ﴾ اْلُمْسِلِميَن َأوَُّل َوَأَنا ُأِمْرُت

 .حيا وم بورا كملضقال في "د" و"هـ" وأف (5)
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َمَضَر ْلِن اَِزاٍر ْليِن َمَعيدٍّ ْليِن َعيْداَاَن ِميْن َولَيِد إِْسيَماِعيَل ِن ُمْدِرَكةَ ْلِن إِْليَاَس ْلِن ِك َااَةَ ْلِن ُخَزْيَمةَ لْ 

ْلِن إِْلَراِهيَم َعلَْيِهَما الس الَمُ 
(1)
. 

 صلوا عليه وسلموا تسليما

يا أََراَد هللاُ ُسيْبَحااَهُ َوتََعيالَى  َوَعْن َكْعِب اأْلَْحبَاِر َرِضَي هللاُ َعْ هُ أَا هُ قَاَل : قَاَل َرُسوُل هللاِ     لَم 

يَماَواِتا قَيبََض قَْبَضيةَ ِميْن اُيورِه ُسيْبَحااَهُ َوتََعيالَى  َخْلَق اْلَمْخلُوقَاِت َوَخْفَض اأْلََرِضييَن َوَرْفيَع اْلس 

دا   َوقَالَ  فََصاَرْت تِْليَك اْل َْبَضيةُ َعُميودا  ِميْن اُيوٍر فََسيَجَد َوَرفَيَع َرْأَسيهُ َوقَياَل :  لَهَاا ُكواِي ُمَحم 

ْيتُ اْلَحْمُد هلِلِ فَ َاَل هللاُ تََعالَى أِلَجْ  ُسيلَ ِل هََتا َخلَْ تُهُ َوَسم  دا  فَبَِك أَْلَدأُ اْلَخْليَق َولِيَك أَْخيتُِم الرُّ ثُيم   اَك ُمَحم 

أََمييَر هللاُ ُسييْبَحااَهُ َوتََعييالَى ِجْبِريييَل أَْن يَأْتِيَييهُ لِالطِّي َييةِ 
(2)
ييٍد   فَأََخييَتها  ال تِييي ِهييَي ِمييْن اُييوِر ُمَحم 

ليِنَ  َواألَِخِريَن قَْبيَل  َوَغَمَسهَا فِي أَْاهَاِر اْلَج  ِة فََعَرفَِت اْلَمالَئَِكةُ أَا هُ َسيُِّد اْلُمْرَسلِيَن َوَسيُِّد َوَسيُِّد األو 

ٍد  َم َعلَْيِه الس الَمُ فِي َجْبهَِة آدَ  أَْن يُْعَرَف آَدُم لِأَْلِف َعاٍم ثُم  أَْظهََر هللاُ تََعالى اُوَر ُمَحم 
(3)
. 

                                                           

في ال سختين "د" و"هـ" لم يتكر ال سب الشريف لل أتى ل صيدة شعرية هائية من أرلعة وعشرين ليتا  (1)

 مطلعها:

 هللا هللا هللا

 كلميييييييييييييا اادييييييييييييييت ييييييييييييييا هيييييييييييييو

 

 

 

 مال ييييييييييييييا مييييييييييييييولى سييييييييييييييوى هللا

 قيييييييييييال ييييييييييييا عبيييييييييييدن أاييييييييييييا هللا

 

( من الجزء االول وقد قسمها أهل السير 33وال سب الشريف أثبته : صاحب السيرة الن اسحق )صفحة 

 الى ثالثة أجزاء.

 الجزء األول: هو التن ذكر.

 الجزء الثااي: من عداان الى سيداا الراهيم.

 الثالث: من سيداا الراهيم الى أدم.الجزء 

 : "كتب ال سالون وان صدقوا".واشير الى الجزأين األخيرين قال فيهما رسول هللا 

 في "د" و"هـ" ال بضة. (2)

الحديث عن كعب االحبار، وأما التي في النسخة "أ"  النسخة "د" "هـ" "و" تسند لرسول هللا  (3)

و"ب" فتنسب لكعب االحبار بدون الرفع الى المقام النبوي الشريف. كما ان المتن في هذه الصبغة 

 قصير أما في "أ" و"ب" طويل.

 هل يصح شيء من هذا؟ ترى -
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 في القرآن الكريم: -أ 

 َلُكـمْ  ُيَبـيِّنُ  َرُسـوُلَنا  َجـاَءُكمْ  َقـدْ  اْلِكَتـابِ  َأْهَل َيا ﴿ فسر االمام الطبري رحمه هللا تعالى: قول هللا تعالى:

ــا َكِثيــًرا  ﴾ ُمِبــيٌن َوِكَتــاٌب ُنــوٌر اللَّــِه ِمــَن َجــاَءُكْم َقــْد ۚ   َكِثيــٍر َعــْن َوَيْعُفــو اْلِكَتــاِب ِمــَن ُتْخُفــوَن ُكْنــُتْم ِممَّ
 الذي أنار هللا به الحق وأظهر به االسالم ومحى به الشرك فهو يعني بالنور محمد ، ﴾15المائدة ﴿

وقال االمام الصاون على الجاللييين: فيي تفسيير األيية: "ال يور هيو ايور ال بيي  (ا104ص 4اور .. )ج

 ليين عجيبيية فييي تفسيييرها: "ال ييور هييو سيييداا محمييد (ا وقييال االمييام 239ص 1)ج  والكتيياب هييو

"  – 827واي "في كشف الخفيا" الحيديثا لصة ال ور االمام العجواورد خبر ق(ا 156ص 2ال رآن )ج

الحديث – " أول ما خلق هللا اور ابيك يا جالر
1

: "رواه عبد الرزاق لس ده عين جيالر لين عبيد هللا للفيظ 

قال قلت: يا رسول هللا لألي أات وأمي أخبراي عن أول شيء خل ه هللا قبيل األشيياء. قيال : ييا جيالر إن 

خلق قبل األشياء اور ابيك من اوره فجعل ذلك ال ور يدور لال درة حيث شاء هللا ولم يكن في هللا تعالى 

ذلك الوقت لوح وال قلم وال ج ة وال اار وال ملك وال سماء وال أرض وال شمس وال قمر وال ج يي وال 

ال لييم وميين  إاسيي فلمييا أراد هللا أن يخليق الخلييق قسيم ذلييك ال ييور أرلعية أجييزاء: فخليق ميين الجيزء األول

الثييااي اللييوح وميين الثالييث العييرش ثييم قسييم الجييزء الرالييع أرلعيية أجييزاء فخلييق ميين الجييزء األول حمليية 

العرش ومن الثااي الكرسي ومن الثالث لاقي المالئكة ثيم قسيم الجيزء الراليع أرلعية أجيزاء: فخليق مين 

اليع أرلعية أجيزاء فخليق مين األول السماوات ومن الثااي األرضين ومن الثالث الج ة وال ار ثم قسم الر

األول اور ألصار الممم ين ومن الثيااي ايور قليولهم وهيي المعرفية لياهلل ومين الثاليث ايور إاسيهم وهيو 

التوحيد ال إله اال هللا محمد رسول هللا. الحديث. كتا في المواهب
2
كما اورد أيضا حديث الن ال طان 

3
. 

 

 (.203ص 1العجلواي )ج –كشف الخفاء ومزيل االلباس عما اشتهر من االحاديث على ألس ة ال اس  .1

 (.71ص 1كتاب المواهب اللداية لالم ح المحمدية )ج .2

تفسير فرات لن الراهيم جعفر لن محمد لن لشرويه ال طان لاسي اده عين االوزاعيي عين صعصيعة لين  .3

: "خل  يي هللا ايورا تحيت العيرش  ال رسيول هللا صوحان والظاح ف لن قيس عن الن عباس قالا ق

قبل ان يخلق آدم عليه السالم لاث ي عشر ألف س ة فلما خلق هللا آدم عليه السالم أل يى ال يور فيي صيلب 

آدم عليه السالم فأقبل ي ت ل ذلك ال ور مين صيلب اليى صيلب حتيى افترق يا فيي صيلب عبيد هللا لين عبيد 

ذلك ال ور لك ه ال ابي لعدن". وفي أحكام الن ال طيان فيميا ذكيره  المطلب وألي طالب فخل  ي رلي من

قال : " ك ت اورا لين ييدن رليي قبيل  الن مرزوق عن علي لن الحسين عن أليه عن جده أن ال بي 

 خلق آدم لأرلعة عشرة ألف عام"ا ااتهى ما في المواهب.
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أن هللا تعيالى ليه ايور قيائم لتاتييه ال  ت بييه : قيال الشبراملسيي لييس الميراد ل وليه مين ايوره ظياهره مين  

ستحاله عليه تعالىا الن ال ور ال ي وم اال لاالجسام لل المراد خلق من اور مخليوق ليه قبيل ايور محميد 

وأضافه اليه تعالى لكواه تولى خل ه ثم قال ويحتمل ان االضافة ليااية ان خليق ايور ابييه مين ايور هيو 

 لق اور ابيه م ها لل لمع ى أاه تعالى تعل ت إرادته لإيجاد اور لال ذاته تعالى لكن ال لمع ى ااها مادة خ

 َسـوَّاهُ  ُثـمَّ  ﴿توســط شيء في وجوده قال وهتا أولى االجولة اظير ما ذكره البيضياون فيي قوليه تعيالى: 

 حيث قــال اضــافــه الى افســه تشــريفـــا واشعــــارا  ﴾ 9السجدة  سورة ﴿ ﴾ ۚ   ِهــُروِح ْنـــِم ِفيِه َوَنَفَخ

لـااه خلق عجيب وان له م اسبة الى حضرة الرلولية ااتهى ملخصاا قيال الحيديث: ايور ابييك وليم ي يل 

من آدم وآدم من تراب لتلك ليس علي ا أن ات اول المسائل  ال بي افسه التن هو من لحم ودما فمحمد 

اال اهل الرياضيات المتفوقةا حتى ال تكون فت ة؛ الن من ي ول لك: اات ت ول: ال ور التي ال يصل اليها 

 هو رسول هللاا وا ول: على العين والرأسا فرسول هللا اـور والشك؛ ألن ال ــور يع ــي أال اصطــدما 

 ُنــوٌر اللَِّــِه ِمــَن ْمــــاَءُكــَج ْدــــَق ﴿لييالم هج كييي ي ييير ل ييا الطريييقا وال ييرآن ي ييرر.  وجـييـاء سيييداا محمييد 

 . وذكــر ال سطالاي في المــواهب اللدايـة والزرقــااــي أن الحـــاكم ﴾ 15المائدة  ﴿ ﴾ ُمِبيٌن َوِكَتاٌب

أخــرج في مستدركه عن عمر مرفوعا: "إن آدم رأى اسم محمد مكتولا على العيرش وإن هللا قيال آلدم 

 لوال محمد ما خل تك". مر تخريجه

قال التهبي: وع د الديلمي عن الين عبياس رفعيه: "أتيااي جبرييل ف يال: إن هللا ي يول ليوال  ميا خل يت   

 الج ة ولوال  ما خل ت ال ار".

اعم ثبت ع د الحاكم في مستدركه وصححه وألي اعيم في حلية األولياء والبخارن في تاريخيه وأحميد   

 ك ت ابيا قال: "وآدم لين الروح والجسد". في مس ده عن ميسرة الضبي قلت: يا رسول هللا؟ متى

وع يد البيه يي وأحميد مين حيديث العرلياض ليين سيارية مرفوعيا: "إايي ع يد هللا لخياتم ال بيييينا وإن آدم 

 لم جدل في طي ته".

وع د الترميتن عين أليي هرييرة إاهيم قيالوا: ييا رسيول هللا متيى  وجبيت ليك ال بيوة؟ قيال: " وآدم ليين   

 الروح والجسد ".

وعن الن سعد قال: وأخبراا وهب لن جرير لن حازما أخبراا ألي قال: سمعت أليا يزييد الميداي قيال:   

ا أتى على امرأة من خثعم فرأت لين عي يه اورا ساطعا الى السيماء ابئت أن عبد هللا ألا رسول هللاا 

ته آم ة ل ت وهبا ف الت: هل لك في؟ قال: اعم حتى أرمي الجمرةا فااطلق فرمى الجمرةا ثم أتى امرأ

ثم ذكرا يع ي الخثعميةا فأتاهاا ف الت: هل أتيت امرأة لعدن؟ قال: اعما امرأتي آم ة ل ت وهبا قالت: 
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فال حاجة لي فيكا إاك مررت ولين عي يك ايور سياطع اليى السيماء فلميا وقعيت عليهيا ذهيبا فأخبرهيا 

أاها قد حملت خير أهل األرض
1
. 

 

 (.78)صفحة الطب ات الكبرى اللن سعد  .1

 ( روى البيه ي.217ص 12وفي الدر الم ثور )ج

ــَك ﴿والطبرااييـيا واليين مردويييـها والييو اعيييم فييي "الييدالئل"ا عيين اليين عبيياس فييي قولييه:  ــي َوَتَقلَُِّب  ِف

 . قال: من ابي الى ابي حتى أخرجت ابيّ ا.﴾ 219 الشعراء ﴿ ﴾ السَِّاِجِديَن

 ﴾ السَِّاِجِديَن ِفي َوَتَقلَُِّبَك ﴿وأخرج الن ألي حاتما والن مردويها وألو اعيما عن الن عباس في قوله:   
 يت لب في اصالب االابياء حتى ولدته امه وفي تفسير لل مي . قال: ما زال ال بي ﴾ 219 الشعراء ﴿

"اليتن ييزا  حيين ت يوم". فيي محمد لن الوليد عن محمد لن الفرات عين أليي جعفير علييه السيالم قيال: 

 (.100ص 2ال بوة "وت لبك في الساجدين". قال: في اصالب ال بيين )ج

ف ليت: ليألي أايت وأميي أيين ك يت وآدم  وأخرج الن مردويه عن الن عباس قال: سألت رسول هللا   

لبها في الج ة؟ فتبسم حتى لدت اواجدها ثم قال: " إاي ك ت في صلبها وهيبط إليى األرض وأايا فيي صي

وركبت السفين في صلب ألي اوحا وقتفت في ال ار فيي صيلب اليي اليراهيما ليم يلتيق اليواى قيط عليى 

سفاحا لم يزل هللا ي  ل ي من االصالب الطيبة الى االرحام الطياهرةا مصيفى مهيتلاا التتشيعب شيعبتان 

وراة واالاجييل ذكيرىا اال ك ت في خيرهماا قد أخت هللا لال بوة ميثاقىا ولاالسالم هداايا وليين فيي التي

ولين كل شيء من صفتي في شرق االرض وغرلهاا وعلم ى كتالها ورقيى ليي فيي سيمائها وشيق ليي 

من أسمائها فتو العرش محمود وااا محمدا ووعداي أن يحبواي لالحوضا وأعطااي الكوثرا وأاا أول 

(. ومن  21رات )صشافعا وأول مشفعا ثم أخرج ي في خير قرون أمتيا كما ذكر صاحب دالئل الخي

. قيال كعيب األحبيار "ال ور" كميا اثبتيه االميام الغميرن فيي كتاليه فضيائل الرسيول  اسماء ال بي 

أميير جبريييل أن يأتيييه لالطي يية التييي هييي قلييب  رضييي هللا ع ييه: لمييا أراد هللا تعييالى أن يخلييق محمييدا  

ييق األعليىا ف يبض قبضية األرض ولهاؤها واورهاا فهبط جبرييل فيي مالئكية الفيردوس ومالئكية الرف

من موضع قبره الشريفا وهي ليضاء ايرة فعج ت لماء التس يم فيي معيين أاهيار الج ية  رسول هللا 

حتييى صييارت كالييدرة البيضيياء لهييا شييعا  عظيييما ثييم طافييت لهييا المالئكيية حييول العييرش والكرسييي 

 قبل أن تعرف آدم ألا البشرا ثم كيان ايور محميد  والسماوات واألرضا فعرفت المالئكة محمدا  

يرى في غزة جبهة آدما وقيل له ياآدم هتا سيد ولد  من المرسلينا فلما حملت حواء لشيت اات ل ال ور 

ثم لم  من آدم الى حواء وكاات تلد في كل لطن ولدين اال شيتا فإاها ولدته وحده كرامة لسيداا محمد 
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َن اُيوُرهُ   ِمْن اُيوِر َرلِّيِه اْلَعيْرِش ُكيوِّ

يفَا  َشُرَف اْلُم َياِم لِيِه َوَزْميَزُم َوالص 

 ْلَكييييْواَْيِن َسيييييُِّد هَاِشييييمٍ هُييييَو َسيييييُِّد ا

يييييييَل آَدٌم ِميييييييَن َذْابِيييييييهِ فِبييييييي  ِه تََوس 

ييييَل اُييييوُح فِييييي طُوفَااِييييهِ   َولِييييِه تََوس 

 ا ِمييَن اْل َيياِر ال تِيييَولِييِه اْلَخلِيييُل اََجيي

 هُ َولِيييِه َدَعيييا إْدِرييييُس فَاْرتَفََعيييْت لَييي

لِيُح فُيييي  ِتْلٍح َجيييياَءهُ دن لييييَولِييييِه الييييت 

ييييييٍد فَيييييياَز اْلَكلِيييييييُم لِطُييييييوِرهِ   لُِمَحم 

لُيييوُر لِفَْضيييلِهِ   إِْاِجييييُل ِعيَسيييى َوالز 

 َولِبَْعثِييييِه الت يييييْوَراةُ يَْشيييييهَُد لَْفظُهَيييييا

 فََخيييييييياَرهُ  هللاُ أَْكبَييييييييُر َمييييييييا أَتَييييييييم  

ييْبِع اْلُعييالَ   َصييل ى َعلَْيييِه هللاُ فِييي الس 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ءُ َوال  يياُس فِييي َخْلييِق اْلتُييَرِب َسييَوا

 َوُم يييييييى َولَْييييييييُت هللاِ َواْلبَْطَحييييييياءُ 

 َميييييا فِيييييي ِسييييييَاَدتِِه لِيييييَتاَ  َخفَييييياءُ 

اءُ   َوتََشييييييييييف َعْت لَِج َالِييييييييييِه َحييييييييييو 

 َعلَْييييِه اْلَمييياءُ َن طَغيييى يفأُِجييييَب ِحييي

 قَييييْد أَْضييييَرَمْتهَا لِييييأْلََذى اأْلَْعييييَداءُ 

 ِعْ ييييييَد اْلُمهَييييييْيِمِن ُرْتبَييييييةٌ َعْليَيييييياءُ 

 فَلَيييييهُ َكَميييييا َشيييييِهَد اْلِكتَييييياُب فِيييييَداءُ 

لييييييِه اِييييييَدا ييييييا أَتَيييييياهُ ِمييييييَن اإْلِ  ءُ لَم 

 ءُ َشييييِهَدا َوَكييييْم فَْضييييُل لَييييهُ َوَعييييالَ 

 لِْلُمْصيييييطَفَى َولَهَيييييا َعلَْييييييِه ثَ َييييياءُ 

 لَْعييييِض َذا تَتََحي ييييُر اْلُع َييييالءُ فِييييي 

يييبَاَح َمَسييياءُ   أَلَيييدا  َوَميييا َع ِيييَب الص 
 

 صلوا عليه وسلموا تسليما

يٍد  َسييِداَا قَاَل اْلُن َعب ياٍس َرِضيَي هللاُ تََعيالَى َعْ هَُميا لَلََغ ِيي أُن  اُيورَ    َواُيوَر يُوُسيَف َعلَْييِه  ُمَحم 

يالُم َوَكي يالَُم : فََكياَن اْلُحْسيُن َواْلَجَمياُل لِيُوُسيَف َعلَْييِه الس  اَن الس الَُم تَ َاَرَعا فِي ُصْلِب آَدَم َعلَْيِه الس 

يييفَاَعةُ ةُ وَ ال ُّيييوُر َوَكَمييياُل َواْلبَهَييياُء َوال ُّبُيييو   يييهَاَمةُ َواْلَعالَمييي الش  ةُ َواْلَغَماَميييةُ َوالُجُمَعيييةُ َواْل ُيييْرآُن َوالش 

                                                                                                                                                                                     

هيـ( فيي " شيرف 307رواه اليو سيعيد ال يسيالورى ) لطاهر الى ان وليد  يزل ال ور ي ت ل من طاهر

 المصطفى ".

 :الخالصة

 ان هللا خلق األرواح قبل األجســاد ولمـــا خلـق األجساد لدأ لخلق آدم عليه السالم من طين وافخ فيه  -

 ُأوِتيـُتمْ  َوَمـا  َربِّي َأْمِر ِمْن الرُّوُح ُقِل ۚ   الرُّوِح َعِن َوَيْسَأُلوَنَك ﴿الروح والروح اور من أاوار هللا حيث قال: 

 والمالئكــة هم ارواح اــوراايـــة أن من اــــور خل ـت والاراهاا .﴾85اإلسراء ﴿ ﴾ َقِليًلا ِإلَّا اْلِعْلِم ِمَن

 واإلاسان روح وجسد ومع ى مات أن خرجت م ه الروح وسكت ال لب وسكن البدن عن الحركة.
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َواْلَجَماَعةُ َواْلَم َاُم اْلَمْحُموُد َوالَحْوُض اْلَمْوُروُد َواْل َِضيبُ 
(1)
ٍد   قَياَل اْليُن َعب ياٍس َرِضيَي  لُِمَحم 

ا فَْلييَ ُْم هللاُ َعْ هَُما : إَِذا َكاَن يَْوُم اْل ِيَاَمِة اَاَدى ُم َياٍد ِميْن قِبَيِل هللاِ تََعيالَى : أاَلَ َمي يد  ْن َكياَن اْسيُمهُ ُمَحم 

دٍ  ا لُِمَحم  يَْدُخِل اْلَج  ةَ إِْكَرام 
(2)
   يٍد َوأَْحَميْد ِحيِح أَن  اْلبَْييَت ال يِتن فِييِه أْسيُم ُمَحم  َوفِي اْلَحِديِث الص 

ة   فَإِن  اْلَمالَئَِكةَ تَُزوُرهُ فِي ُكلِّ يَْوٍم َولَْيلٍَة َسْبِعيَن َمر 
(3)
. 

 لوا عليه وسلموا تسليماص

يٍد     ِل اْلَعيْرَش  ثُم  إِن  هللاَ ُسْبَحااَهُ َوتََعيالَى قََسيَم اُيوَر ُمَحم  َعَشيَرةَ أَْقَسياٍم فََخلَيَق ِميَن اْل ِْسيِم اأْلَو 

الِِع اْل َلََم َوِمَن اْلَخاِمِس الش ْمسَ  َوِمَن الث ااِي اْلُكْرِسي  َوِمَن الث الِِث الل ْوَح َوِمَن الر 
(4)
ياِدِس   َوِمَن الس 

الِِع اْلَكَواِكَب َوِمَن الث ا ِمِن اُيوَر اْلُميْمِم َيَِن َوِميَن الت اِسيِع اُيوَر اْل َْليِب َوِميَن اْلَعاِشيِر اْل ََمَر َوِمَن اْلعس 

دٍ    ُروَح ُمَحم 
(5)
ا َخلََق هللاُ اْل َلََم قَاَل لَيهُ أْكتُيْب قَياَل َوَميا أَْكتُيُب؟ قَياَل: أُْكتُيْب تَْوِحييِدن   قَاَل: َولَم 

 َلَيُم ِميْن َكيالَِم هللاِ تََعيالَى ِمائَيةَ أَْليِف َعياٍم َوَسيَكَن اْل َلَيُم ا فَ َيياَل هللاُ فِيي َخْل ِيي الَ إِلَيهَ إاِل  هللاُ فََكتَيَب الْ 

يُد َرُسي يُد ال يِتن تََعالَى : أُْكتُْب فَ َاَل يَا َربِّ َوَما أَْكتُُب؟ قَياَل أُْكتُيْب: ُمَحم  وُل هللاِ قَياَل اْل َلَيُم َوَميا ُمَحم 

ا  قََرْاَت اْسَمهُ َمَع إِْسِمَك؟ يُد َميا َخلَْ يُت أََحيد  تِي َوَجالَلِي لَيْوالَ ُمَحم  فَ َاَل هللاُ تََعالَى تَأَد ْب يَا قَلَُم َوِعز 

                                                           

 يتا مطلعها: ب معة ثم أتى بقطعة شعرية كافية من سبعة عشرزاد في "هـ" والج (1)

 أاييييييت الحبيييييييب وكل ييييييا اهييييييوا 
 

  وال ليييييب مشيييييتاق لطييييييب ل ييييييا 
 

 أما في "د" ف د أتى ل طعة أخرى همزية ومن اث ى عشر ليتا مطلعها:

 من ايور رب العيرش كيون ايور 
 

 وال ييياس فيييي خليييق التيييراب سيييواء 
 

  

 ولم اجده في كتب األحاديث. للرسول  الحديث يرفع لم (2)

 الخبر أيضا في كتب األحاديث. هذالم أجد  (3)

 والمالحظ أن المملف لم يرفع الحديث الى رسول هللا . ومن الخامس ال مر. في ال سخة "د" و "هـ" (4)

 جدن ويفس ون المملف. فلماذا ي عق أل اء عبد الوهاب ال

في ال سخة "د" و "هيـ" ذكير: وفيي العاشير ايور سييداا محميد وهيته غفلية فيي ال اسيخ والصيواب روح  (5)

 .سيداا محمد 
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ِمْن َخْل ِي
(1)
َحت يى َصياَر  فَِعْ َد َذلَِك اْاَشق  اْل َلَُم اِْصفَْيِن ِمْن هَْيبَِة هللاِ تََعالَى َوِصيفَِة َرُسيوِل هللاِ  

ع يَر يَيوَم اْل ِيَاَميِة لِاْل ُيُدوِم لَهُ َرِجيٌف َكالر  ُد َرُسوُل هللاِ فََمْن َصل ى َعلْيِه لُشِّ ِد اْل َاِصِف ثُم  َكتََب ُمَحم 

                                                           

ــخََّر ﴿ (1) ــْم َوَسـ ــا َلُكـ ــي َمـ ــَماَواِت ِفـ ــا السَّـ ــي َوَمـ ــَأْرِض ِفـ ــا اْلـ ــُه َجِميًعـ ــي ِإنَّ ۚ   ِمْنـ ــَك ِفـ ــاٍت ذََِٰلـ ــْوٍم َلآَيـ ــُروَن ِلَقـ  ﴾ َيَتَفكَّـ
 ل الممم ين ـوأفض اهتا الكون مسخر للمممن فهو مخلوق له ل ص كالم هللاإذا كان كل . ﴾13:الجاثية﴿

هللا فإن صورة العبيادة الكاملية  ا وإذا كان سبب خلق الجن واإلاس هو عبادةوسيدهم هو رسول هللا 

هللا اإلسالم وكل الرسيل مطيالبين لاإليميان لسييداا محميد مين  فإن الدين ع د رسول هللا  والم بولة ه

 ايعه ــا لــوقد لايعوه كم اامهم فى اإلسراءــامة وهو إمـــوم ال يـــه يـــوائـــحتى عيسى وهم تحت لآدم 

 ِكَتـابٍ  ِمـنْ  آَتْيُتُكْم َلَما النَِّبيِّيَن ِميَثاَق اللَُّه َأَخَذ َوِإْذ ﴿ :لاإليمان لرسول هللا د امروا قومهمــن وقـالممم ي

ــٍة ــمَّ َوِحْكَم ــاَءُكْم ُث ــوٌل َج ــا ُمَصــدٌِّق َرُس ــْؤِمُننَّ َمَعُكــْم ِلَم ــِه َلُت ــاَل ۚ   َوَلَتْنُصــُرنَُّه ِب ــَرْرُتْم َق ــْذُتْم َأَأْق ــىَٰ َوَأَخ  ذََِٰلُكــْم َعَل

رة . اذن الصييو﴾81:آل عمييران﴿ ﴾ الشَّــاِهِديَن ِمــنَ  َمَعُكــْم َوَأَنــا  َفاْشــَهُدوا َقــالَ  ۚ   َأْقَرْرَنــا َقــاُلوا  ۚ   ِإْصــِري

 ِمـنَ  َلْيًلـا  ِبَعْبـِدهِ  َأْسـَرىَٰ  الَّـِذي  ُسـْبَحانَ  ﴿ .رسيول هللا ليتلك هيو عبيد هللا األوحيدالكاملة الم بولة من العباده 

ــِجِد ــِجِد ِإَلـــى اْلَحـــَراِم اْلَمْسـ ــا الَّـــِذي اْلَأْقَصـــى اْلَمْسـ ــْن ِلُنِرَيـــُه َحْوَلـــُه َباَرْكَنـ ــَو ِإنَّـــُه ۚ   آَياِتَنـــا ِمـ  ﴾ اْلَبِصـــيُر السَّـــِميُع ُهـ
 . أقصد ﴾1:الكهف﴿ ﴾ ۚ   ِعَوًجا َلُه َيْجَعْل َوَلْم اْلِكَتاَب َعْبِدِه َعَلىَٰ َأْنَزَل الَِّذي ِللَِّه اْلَحْمُد ﴿ .﴾1:االسراء﴿

ف يد خليق الجين واإلايس لعبيادة هللا   العبد الكامل األكمل أما غيره فدرجة عبوديته على قيدر متالعتيه

أميا  " :والعبادة لم تكتمل إال فى رسول هللا وكتلك العلم فيإن أكميل ال ياس علميا لياهلل هيو رسيول هللا 

 ى ــعل و ـان هــادة فكــم والعبــورة العلــص لت فيه ــاكتمــف ".ا وأت اكم له خشاكم هللوهللا إاي أل

ــْا َأوَُِّل   ﴿ .لييتلك كييان هييو خيياتم األابييياء مييع أاهييم أولهييم الح ي يية المييراد ميين الخلييق هلل ــْرُت َوَأَن ــَذِلَك ُأِم َوِب

و أول مين أسيلم هلل وع يدما قيال موسيى عين األولييه ليم ي يل أاييا أول ـيـ.فه ﴾163:األاعيام﴿ ﴾ اْلُمْسـِلِمين 

 ِمـنَ  َأَخـْذَنا  َوِإْذ ﴿ ,﴾143األعيراف:﴿ ﴾ اْلُمـْؤِمِنينَ  َأوَُّل َوَأَنـا  ِإَلْيـكَ  ُتْبـتُ  ُسـْبَحاَنكَ  ﴿ :المسلمين لكين قيال

 ﴾ َغِليًظــا  ِميَثاًقــا  ِمــْنُهمْ  َوَأَخــْذَنا ۚ   َمــْرَيمَ  اْبــنِ  َوِعيَســى َوُموَســىَٰ  َوِإْبــَراِهيمَ  ُنــوحٍ  َوِمــْن َوِمْنــكَ  ِميَثــاَقُهمْ  النَِّبيِّــيَن
 الزم ى لألابياء لالترتيب اءــم جــدء ثـى البـف  ا محمدـه سيداـــر هللا رسولـــتكـــ. ف﴾7:زابـاألح﴿

ك يت ": رسول هللا  : قال وفي رواية الن سعد قال. وليس ترتيب أفضلية لل ترتيب زم ى ) وم ك (

( وع يد الين أليي 1/49مع اه: أّول الخلق في عيالم األرواح ) ."أّول ال ّاس في الخلق وآخَرهم في البعث

خرجييييه المخلّييييص فييييي فوائييييده أ (.20/213( والطبييييرن فييييي التفسييييير )7/80شيييييبة فييييي المصيييي ف )

 .(5/483ومين طري يه البيه يي فيي اليدالئل ) ./أ(200)ق وألو العباس الّّسّراج في فوائده ./ب(248)ق

 .(5والين أليي عاصيم فيي األوائيل ) .(2/111والن عساكر في التاريخ كما فيي مختصير الين م ظيور )

: َحيد ثَ ي ثَ َا ُمبَاَرُ  ْلُن فََضالَةَ  من طريق َحب ان ْلن ِهاَلٍل : .(264/2وألو محمد المخلدن في "الفوائد" )
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َعلَْيهِ 
(1) 

ةٌ َواِحيَدةٌ  َوَعْن أَْلِن َعبَاٍس َرِضَي هللاُ َعْ هَُما َعِن ال  بِيي  أَا يهُ قَياَل: َميْن َصيل ى َعلَيي  َمير 

َصل ى هللاُ َعلَْييِه لِهَيا َعْشيرا  
(2)

ةٍ  . َوَميْن َصيل ى َعلَيي  َعْشيَرا َصيل ى هللاُ َعلَْييِه لِهَيا ِمائَيةَ َمير 
(3)

. َوَميْن 

ٍة َصل ى هللاُ َعلَْيِه لِهَا أَْلفَا َصل ى َعلَي  ِمائَةَ َمر 
(4)

َم هللاُ َشْعَرهُ َوَجَدهُ  . َوَمنْ  ٍة َحر  َصل ى َعلَي  أَْلَف َمر 

َعلَى ال  يارِ 
(5)

أَْكثَيُرُكْم أَْزَواجيا  فِيي اْلَج  يةِ  : أَْكثَيُرُكْم َعلَيي  َصيالَة   . َوقَياَل 
(6)

أَاَيا فِيي  . َوقَياَل 

                                                                                                                                                                                     

ْحَمِن َعْن َحْفِص ْلنِ  ِ اْلُن ُعَمَر َعْن ُخبَْيِب ْلِن َعْبِد الر  رسيول  :قيال اقيال َعاِصٍم َعْن أَلِيي هَُرْييَرةَ  ُعبَْيُد هللا 

يرى األابياء عليهم السالم وفضائل ره لب يه فجعل لّما خلق هللا تعالى آدم عليه الّسالم خبّ وآله: " هللا 

لعضهم على لعض فرأى اورا ساطعا في أسفلهم ف ال: يا رّب من هتا ؟ قال: هتا ال ك أحمد هيو األّول 

وفي هتا الحديث داللة على أّن األّوليّة المتكورة في الحدلث أّولية مطل ية  ."وهو االخر وهو أّول شافع

أّن إلسيتغراقا ولهيا اجييب عّميا صيّح: "اعة وفيي روايية: "األّول" ُمعّرفية وهيي لوهي غير أّولية الّشف

 .أّول ما خلق هللا الماء ثُم  العيرش"ا وفيي أحادييث أخيرى: أّن أّول ميا خليق هللا ال ليما فهيي أّوليية اسيبيّة

ليو ال  ث ياتا وهتا اس اده حسين ورجاليه". هو أّوٌلا وهو آِخٌرا وهو أّوُل ُمشف عٍ "وفي رواية المخلص: 

 وعليه فهو حسن لما قبله ولما لعده. مبار  لن فضالة فهو يدلس تدليس التسويةا

( لياب ميا 484ان اولى ال اس لي يوم ال يامة اكثرهم علي صالة : رواه الترمزن )رقم  أشار ل وله  (1)

 (.2388والن حبان )رقم  جاء في فضل الصالة على ال بي 

أخرجيه (. 485رقيم ـ )أخرجيه الترمييتن لي".  صيلى هللا علييه عشيرا  من صلى علي واحيدة "  الحديث: (2)

 / 10339 / 8893رقييم ـ )أخرجييه أحمييد ليي(. 684رقييم ـ )أخرجييه البغييون ليي(. 408رقييم ـ )والمسييلم ليي

 .1530أخرجه ألو داود (. 8921

 لم أجد اللفظ هكتا ولكن الع ل ي بله عن طريق الحساب. (3)

المعجم  .عشرا  وحين يمسي عشرا  ادركته شفاعتي " ي: " من صلى علي حين يصبحااوع د الطبر

ا كتب هللا لين عي ه لراءة من ال فاق ا100ومن صلى على "  :في الطبرااي(. 213ص )الكبير 

 .ولراءة من ال ار

 ارعن جالر رضي هللا ع ه : " من صلى جلك ه ع ال م بوال لطري ة حسالية وذكر الن ال ةلم أجد اللفظ (4)

 له مائة حاجة " وذكر االمام السخاون. علي مائة قضى هللا

رواه االصيفهااي  .ووجدت " من صلى على الفا  لم يميت حتيى ييرى م عيده فيي الج ية ". لم اجده للفظه (5)

 .(910في الترغيب )

رواه الترميتن  (.3/249)رواه البيه ي ".  من كان اكثرهم على صالة كان اقرلهم م ي م زلة"  (6)

 (.484:رقم)
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ل َم َعلَييي  َسييل ْمُت َعلَْيييهِ قَْبييِرن َحيييٌّ طَييِرنٌّ َمييْن َصييل ى َعلَييي  َصييل ْيُت َعلَْيييِه َوَمييْن َسيي
(1)
ا َعلَْيييِه   فََصييلوُّ

 َوَسلُِّموا تَْسلِيما .

 صلوا عليه وسلموا تسليما

 َصيييييييييلُّوا َعلَيييييييييى َخْييييييييييِر األاَيييييييييامْ 

 َصييييييييييييييلُّوا َعلَْيييييييييييييييِه َوَسييييييييييييييلُِّموا

 يَالَْييييييييييييَت ِشيييييييييييْعِرن هَيييييييييييل  أََرى

 قَْبييييييييرا  َحييييييييَوى َخْيييييييييَر الييييييييَوَرى

 َشيييييييييييْوقِي إِليييييييييييى َذاَ  اْلَحبِييييييييييييبِ 

 فَآْجَعييييييييْل لِ َيييييييياَ  لِييييييييي اَِصيييييييييبْ 

 إِْن لَيييييييييييييييييْم أَُزْر َذاَ  الَحبِييييييييييييييييييبِ 

ْمُع ِميييييييْن َعْي ِيييييييي َصيييييييبِيبُ   َواليييييييد 

ييييييييييييا ظَهَييييييييييييرَ  ييييييييييييٍة لَم   ِمييييييييييييْن َمك 

 َواْفتََخييييييييييييييييييييَرْت آُل ُمَضييييييييييييييييييييرْ 

يييييييييييييييييييييييييا َرأَتْ   َحلِيَميييييييييييييييييييييييييةٌ لَم 

 َمالَييييييييييييييْت إِلَْيييييييييييييييِه َوَعااَ َيييييييييييييييتْ 

 َوأَْاَشيييييييييييييَدْت َوِهييييييييييييييَي تَ ُييييييييييييييولْ 

ُسيييييييي  ولْ الَ َشييييييييك  فِييييييييي هُييييييييَتا الر 

َضييييييييييييييَعا  َماِمْثلُييييييييييييييهُ فِييييييييييييييي الرُّ

 ِمييييييييييْن فَييييييييييْرِد ثَييييييييييْدن َرَضييييييييييَعا

 َصييييييييييييييل ى َعلَْيييييييييييييييَك َوَسييييييييييييييل َما

 َواآْلِل َواألَْصييييييييييييييييييَحاِب َمييييييييييييييييييا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الُمْصييييييييييييطَفَى لَييييييييييييْدِر الت َمييييييييييييامْ 

َحييييييييييامْ   يَْشييييييييييفَْع لَ َييييييييييا يَييييييييييْوَم الز 

ييييييييييييييييييِريَح اأْلَْاييييييييييييييييييَوَرا  َذاَ  الض 

يييييييييالَمْ ِميييييييييْن قَْبيييييييييَل   َميييييييييْوتِي َوالس 

 َواْلَميييييييْوُت ِميييييييْن َوْجيييييييِدن يَِطييييييييبُ 

ُسيييييييييييييِل اْلِكيييييييييييييَرامْ   يَاَخييييييييييييياتَِم الرُّ

 فَلَيييييييييْيَس لِيييييييييي َعيييييييييْيٌش يَِطييييييييييبْ 

 إِن  لَييييييييييييييييييْم أَُزْر َذاَ  اْلَم َييييييييييييييييييامْ 

 فِييييييييييي اْلَمْهييييييييييِد اَاَغيييييييييياهُ اْل ََمييييييييييرْ 

 لِييييييييييييِه َعلَييييييييييييى ُكييييييييييييلِّ اأْلَاَييييييييييييامْ 

 أَْايييييييييييييييَواُرهُ قَيييييييييييييييْد أَْشيييييييييييييييَرقَتْ 

 الل ثَيييييييييييييييامْ َوقَبَلَيييييييييييييييْت تَْحيييييييييييييييَت 

 ولْ بُييييييييييييييييلِبَْعلِهَييييييييييييييييا اِْل َييييييييييييييييا اْل َ 

 هَييييييييييييييَتا اْلُمظَل ييييييييييييييُل لِاْلَغَمييييييييييييييامْ 

 َماِمْثلُييييييييييييييييهُ يَييييييييييييييييْوَم َوَعييييييييييييييييى

 لِييييييييييييياللُّْطِف ِمْ يييييييييييييهُ َواْحتِيييييييييييييَرامْ 

ييييييييييييييَما  يَييييييييييييييا َسيييييييييييييييِِّدن َربُّ الس 

 َجييييييييييييياَدْت لَِوالِلِهَيييييييييييييا اْلَغَميييييييييييييامْ 
 

                                                           

رواه احمد  .يسلم علي اال رد هللا عز وجل الي روحي حتى ارد عليه السالم" الحديث: "مامن أحد (1)

 .(2041:رقم)داود  والو(. 10867:رقم)
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 وسلموا تسليما عليه صلوا

ا أََراَد هللاُ أَْن يُ     ةَ  ْظهَرَ فَلَم  ر  اْليَتِيَمةَ َخلَيَق هللاُ آَدمَ  هَِتِه الدُّ
(1)
يالَُم َوأَْسيَجَد لَيهُ المالَئَِكيةَ ثُيم    َعلَْييِه الس 

اَفََخ فِيِه ِمْن َرْوِحهِ 
(2)
ا َك َِشيِش الت رِّ فَ َاَل هللاُ تََعيالَى   فَ َاَل آَدَم : يَاَربِّ إِاِي أَْسَمُع فِي َجْبهَتِي اَِشيش 

ٍد : هََتا تَسْ  ْصيالَِب الط ياِهَراِت اأْلَ  إاِل  في فَُخْت َعلَْيِه َعْهِدن َوِميثَاقِي أاَل  تُوِدَعهُ  بِيُح َولَِدَ  ُمَحم 

ييٍد  اِكيَيياِت َوَكيياَن اُييوُر ُمَحم  هَيياِت الز  ييْمِس فِييي َكَمالِهَييا أَْو َكيياْل ََمِر فِييي  َواأْلُم  فِييي َجْبهَييِة آَدَم َكالش 

ييالَْم فََحَملَييْت لِِشيييٍث َولَييْم يَييَزْل يَْ تَ ِييُل فِييي األَْصييالَِب  تََماِمييِه ثُييم   اَء َعلَْيهَييا الس  اْاتَ َييَل ال ُّييوُر إِلييى َحييو 

الط اِهَرٍة َحت ى اْاتَ ََل إِلَى َعْبيِد اْلُمط لِيب
(3)
يْيِد َجياَءِت اأْلُُسيُد إِلَْييِه تَ َيوُل :   فََكياَن إَِذا َخيَرَج إِليى الص 

يٍد  إِْرَكْبنَ  َف لِ ُيوِر ُمَحم  َج لِيإْمَرأٍَة ِميْن يَْثيِرَب  يَا َعْبَد اْلُمط لِيِب لِ َتََشير  ثُيم  إِن  َعْبيَد اْلُمط لِيِب تَيَزو 

فََحَملَتْ 
(4)
يٍد  فََصاَر يَْ ُمو َو يَثِيُب ُحْسي ُهُ َوَجَمالُيهُ  ِمْ هُ لَِعْبِد هللاِ َوالِِد َرُسوِل هللاِ    َواُيوُر ُمَحم 

يا تََزو   َجهُ أَلُوهُ لِآِم َةَ لِْ ِت َوْهيٍب َوقِييَل لَم  اَت َجهَيا َميفِي َوْجِه َكَدائَِرِة اْل ََمِر فِي َكَمالِِه فَِعْ َد َذلَِك َزو 

                                                           

 َأْم َأْسَتْكَبْرَت ۚ   ِبَيَديَّ َخَلْقُت ِلَما َتْسُجَد َأْن َمَنَعَك َما ِإْبِليُس َيا َقاَل ﴿زاد في "د" ليده مشيرا  ل وله تعالى :  (1)

 .﴾75ص ﴿ ﴾ اْلَعاِليَن ِمَن ُكْنَت

 ﴾ ِطيًنا َخَلْقَت ِلَمْن َأَأْسُجُد َقاَل ِإْبِليَس ِإلَّا َفَسَجُدوا ِلآَدَم اْسُجُدوا ِلْلَمَلاِئَكِة ُقْلَنا َوِإْذ ﴿ : مصدقا ل وله تعالى (2)
 .﴾61االسراء ﴿

حديث االصطفاء رواه مسلم في لاب الفضائل والن حبان في صحيحه والترميتن في لاب الم اقب  (3)

ان هللا اصطفى من ولد إلراهيم إسماعيل واصطفى  : " وقال حديث حسن وهو : قال رسول هللا 

من ولد اسماعيل ك ااة واصطفى من ك ااة قريشا  واصطفى من قريش ل ي هاشم واصطفااي من ل ي 

  ."رــد آدم وال فخـد ولـأاا سي:" ه ـد آدم الى يوم ال يامة مصدقا  ل ولــر ولـــه فهو خيــوعلي ."هاشم

 َعْنَك َوَوَضْعَنا َصْدَرَك  َلَك َنْشَرْح َأَلْم ﴿ه شرفا وفخرا ان يرفع هللا قدره وذكره قال تعالى : ــويكفي

 َأْنُفِسُكْم ِمْن َرُسوٌل َجاَءُكْم َلَقْد ﴿وقوله تعالى :  .﴾3/ 2 /1الشرح ﴿ ﴾ َظْهَرَك َأْنَقَض الَِّذي ِوْزَرَك 

 َعَلْيِه ۚ   ُهَو ِإلَّا ِإلَََٰه َلا اللَُّه َحْسِبَي َفُقْل َتَولَّْوا َفِإْن َرِحيٌم  َرُءوٌف ِباْلُمْؤِمِنيَن َعَلْيُكْم َحِريٌص َعِنتُّْم َما َعَلْيِه َعِزيٌز

 .﴾128/129التولة ﴿ ﴾ اْلَعِظيِم اْلَعْرِش َربُّ َوُهَو ۚ   َتَوكَّْلُت
 وهي : فاطمة ل ت عمرو لن عائد لن عبد لن عمران لن مخزوم حفيد مرة لن كعب لن لمن". (4)

 . (1/145)ذكره الن اسحاق في السيرة : قصة ذلح سيداا عبد هللا ألي رسول هللا 



 تحقيق المخطوط

 
 

82 
 

ٍد  ِمْن اَِساِء َمَكةَ ِمائةَ   إِْمَرأٍة أََسفا  َوَشْوقا  لِ ُوِر َسيِِداَا ُمَحم 
(1)
اَا َرُسيوِل هللْا َوَحَملَيْت آِم َيةَ لَِسييِّدِ  

ْد ْلِن َعْبِد هللا  ُمَحم 
(2)

ِت اْلَمالَئَِكيةُ لِالت ْسيبِيِح َوالت ْهلِييِل َوالت ْكبِييِر لِْلَملِيِك اْلَجلِييِلا َوفُتَِحيْت  . فََضج 

ا لِِوالََدةِ  أَْلَواُب اْلِج َاِنا َوُغلِّ َْت أَْلَواُب ال ِّيَراِن فََرح 
(3)
ٍد َسيِِّد اأْلَْكَواِن   َشيف ْعهُ  أَلل هُيم   َسيِِّداَا ُمَحم 

يَمَواِت مَ  ا تََكاَمَل َحْمُل آِم َيةَ فََميا ِميْن َشيْهٍر إاِل  َوُم َياٍد يُ َياِدن فِيي الس  َضيى فِي َا لَِجاِهِه يَا َكريُم. فَلَم 

 لَِحبِيِب هللاِ َكَتا َوَكَتا ..

قَالَ    
(4)

اِدِس َدَعا َعْبُد اْلُمط لِيِب َولَيَدهُ َعْبيُد هللاِ َوالِيَد َرُسيوِل هللاِ  ْهِر الس  ا َدَخلَْت آِم َةُ لِالش   : فَلَم 

ِدنــييـاَولَ ــَوقَيياَل لَييهُ يَ 
(5)
 ةِ ــييـْق إِلييى اْلَمِدي َ ـييـوِد فَاْاطَلِ ـــييـَتا اْلَمْولُّ ـــييـْن هَ ــييـُد مِ ــييـا البَِعيـــييـْد َداَ ـــييـقَ  

فَ ــــَز َعبْ ــــا فَتََجه  ـــرا  لَِولِيَمتِ َ ـــا تَمْ ــفَاْشتَِر لَ َ  ةِ ـةَ َواْلَمِدي َ ـــَن َمك  ــــَض لَيْ ـــِر َوقُبِ ـــُد هللاِ للِس 
(6)

 ا 

                                                           

 .قصة ذلح سيداا عبد هللا ( ذكر الن اسحق في السيرة ) (1)

ال أخت ورقة لن اوفل التي عرضت افسها على سييداا عبيد هللا قاليت لعيد دخوليه توتك ى لأم قأن رقية 

الا مييررت لييي ولييين عي يييك غييرة ليضيياءا " :هييا : هييل لييك؟ قالييتلقييال وعلييى زوجتييه آم يية : ميير لهييا 

فزعموا أاهيا كاايت تحيدث أايه "قال الن اسحاق :  ."ت عليا ودخلت على آم ة فتهبت لهافدعوتك فألي

 .(1/192" سيرة الن هشام )لها ولين عي يه غرة ليضاء مثل غرة الفرسمر 

رواه الن اسحق في السيرة : قالت آم ة حين حملت له فوهللا ما رأيت من حمل قط كأن أخف وال أيسر  (2)

 (.1( )ج177)ص .م ه

 سيد االكوان " الاه لم يولد لعد.لمل للحيريد ال ول "  (3)

 سبحااه اسرافيل عليه السالم أن ي ادن في الكائ ات من سائر في ال سخة "د" و"هـ" لدأ: ثم أمر هللا (4)

 الجهات أن هللا قد تمت كلمته.

 استعمل يا ل ي في ال سخة "د" و "هـ". (5)

 أتى في ال سخة "و" ل طعة شعرية حائية من اث ى عشر لي ا مطلعها : (6)

 حييييييييييين إلييييييييييييكم اال رواحتأليييييييييييدا  
 

 ولكيييييييم فيييييييي العيييييييال غيييييييدو ورواح 
 

 ئكة ولم توجد في ال سخ الباقية.حت المالضثم قال : فلما توفي عبد هللا 

عن الن سعد قال: أخبراا محّمد لن عمر لن واقد األسلميا أخبرايا  -ذكر وفاة عبد هللا لن عبد المطلب 

موسى لن عبيدة الّرلتن عن محّمد لن كعب قال: وحّدث ا سعيد لن ألي زيد عن أيّوب لن عبيد اليرحمن 

لي صعصعة قاال. "خرج عبد هللا لن عبد المطّلب إلى الشام إلى غّزة في ِعيير مين ِعييَرات قيريش لن أ

اتا ففرغوا من تجاراتهم ثم ااصرفواا فمّروا لالمدي ة وعبيُد هللا لين عبيد المطّليب يومئيت ريحملون تجا
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ِتن الَ يَُموتْ فَُسْبَحاَن اْلَحيِّ ال  
(1)
. 

 صلوا عليه وسلموا تسليما

ِت اْلَمالَئَِكةُ إِلى َرلِّهَا َعز  َوَجل  َوقَالَْت: إِلَهَ َيا َوَسييَِّداَا َوَمْوالَ  قَالَ    ا تُُوفِّي َعْبُد هللاِ َضج  اَيا لَ ِيَي فَلَم 

ْاييُس َكييَتلِكَ  اَصييْفَوتَُك ِمييْن َخْل ِييَك َوِحيييدا  فَِريييدا   ْم َولَ ِييي  ُكييلٌّ ِمييْ هُ  اَوقَالَييِت اْلُوُحييوُش َوالِجيينُّ َوآإْلِ

ٍد  َمْحُزواا  َعلَى فَ َاَل هللاُ تََعالَى يَا َمالَئَِكتِي ُكفُّيوا َويَِعبَياِدن أَْاِصيتُوا ُكيلُّ ذلِيَك لِ ُيْدَرتِي  يُْتِم ُمَحم 

ِه َوأَلِيِه أَاَيا َخالِ ُيهُ َواَاِصيُرهُ َعلَيى أَْعَدا هُ َوَراِعييِه. َوَراِزقُيهُ َوَحافِظُي هِ ئِيَوإَِراَدتِي أَاَا أَْولَى لِِه ِمْن أُمِّ

                                                                                                                                                                                     

را ا ومضيى ميريضا ف يال : أايا أتخلّيف ع يد أخيوالي ل يي عيدى لين ال جيارا فأقيام ع يدهم مريضيا  شيه

ا خلّف اه ع د أخواله ل ي عيدّى لين ال ّجيار واأصحاله ف دموا مكةا فسألهم عبد المطّلب عن عبد هللاا ف ال

وهو مريضا فبعث إليه عبد المطّلب أكبر ولده الحارث فوجده قد توفي وأاهم قبيروها فرجيع إليى ألييه 

يومئيت حميلا ولعبيد  سيول هللاا ور:  فأخبرها فَوجَد عليه عبد المطلب وإخوته وأخواته وجيدا  شيديداَ 

هللا يوم تُوفّي خمس وعشرون س ة
1
. 

آم ة ل ت وهب ترثي زوجها عبد هللا لن عبد المطّلب
2
. 

 عفَييا جااييُب البطحيياِء ميين اليين هاشييم

 َدَعْتييييييييهُ الَم ايييييييييا دعييييييييوة  فأجالَهَييييييييا

ييييييريرَ   هُ عشيييييييّةَ راحييييييوا يحملييييييوَن س 

 فيييييإن ييييييُك غالتيييييهُ الَم اييييييا َوَرْيبُهَيييييا
 

 

 

 

 

 وجييياور لحيييدا  خارجيييا  فيييي الغمييياغمِ 

 وما تركت فيي ال ياس مثيل الين هاشيمِ 

 تعيييييياَوَرهُ أصييييييحالُه فييييييي التّييييييَزاحمِ 

 ف يييييد كييييياَن ِمعطييييياء  كثييييييَر التيييييراحمِ 
 

 

ا يال عين الين سيعدا وكيتا أورده الصيالحي فيي سيبل الهيدى  (66ص) (16ج)الخبر ليدى ال يويرن  .1

 ا ال عن الن سعد. (398ص) (1ج)

 ا ال عن الن سعد. (399ص) (1ج)األليات لدى الصالحي  .2

 أتى في ال سخة "و" ل طعة شعرية يائية من ثمااية أليات مطلعها: (1)

 فراقيييييييك ك يييييييت أخشيييييييى فافترق يييييييا
 

 وإن فارقييييييييييت لعييييييييييد  ال ألييييييييييالي 
 

 وفي اسخة "ه" أتى ل طعة مختلفة عن "و" من خمسة عشرليتا مطلعها:

 ييييييييييييييييييييا آم ييييييييييييييييييية لشيييييييييييييييييييرا 
 

  سيييييييييييييييبحان مييييييييييييييين أعطيييييييييييييييا 
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أِلَا هُ الَ يُْب ِي َوالَ يََتُر. فَُسيْبَحاَن َميْن َحَكيَم  اواْلَمْوُت َحْتُم الَِزٌم َعلَى ِعبَاِدن فَُكواُوا ِمْ هُ َعلَى َحَترٍ 

 .لِاْلَمْوِت َعلَى ِعبَاِدِه. البشر

 صلوا عليه وسلموا تسليما

ُل َشييْهٍر ِمييْن     ون ( َوأَو  ييٍد َخْيييِر ) قَيياَل اليير  ييالَْم َواَْعلََمهَييا لُِمَحم  ُشييهُوِر أَِم َييةَ أَتَاهَييا آَدُم َعلَْيييِه الس 

اأْلَاَامِ 
(1)
يٍد َوَشيَرفِِه ال  فِييِس   يالَُم َوأَْعلََمهَيا لِفَْضيِل ُمَحم  يْهِر الث يااِي أَتَاهَيا إِْدِرييُس َعلَْييِه الس  َوفِيي الش 

يْهِر الث الِيِث أَتَاهَييا اُي ييالَُم َوأَْعلََمهَيا أَن  اْل َهَيا َصيياِحُب ال  ْصيِر َواْلفُتُيوِحا َوفِييي َوفِيي الش  وٌح َعلَْييِه الس 

يْهِر ا يٍد َوَشيَرفِِه اْلَجلِييِل َوفِيي الش  الِِع أَتَاهَيا إِْليَراِهيُم اْلَخلِييُل َواَْعلََمهَيا ي َيْدِر ُمَحم  ْهِر الر  ْلَخياِمِس الش 

ييالَُم َوأَْعلََمهَييا لِييأَن  ال ييِتن َحَملَييْت لِييِه َصيياِحُب اْلَمَكيياِرِم َوالت ْبِجيييِلا َوفِييي إِْسييَماَِعيُل َعلَْيييأَتَاهَييا  ِه الس 

ييٍد َوَجاِهييِه اْلَعظيِيييِما وَ  ييالَُم َواَْعلََمهَييا لِ َييْدِر ُمَحم  يياِدِس أَتَاهَييا ُموَسييى اْلَكلِيييُم َعلَْيييِه الس  ييْهِر الس  فِييي الش 

يالِِع أَتَ  ْهِر الس  يالَُم َوأَْعلََمهَيا أَن  ال يتن َحَملَيْت لِيِه َصياِحُب اْلَم َياِم اْلَمْحُميوِد َو الش  اهَيا َداُوُد َعلَْييِه الس 

يالَم \ اْلَحْوِض َواللَِّواِء اْلَمْع ُوِد َوال ْهِر أَتَاهَ ُسيلَْيَماُن َعلَْييِه الس  فَاَعِة اْلُعْضَمى يَْوَم اْلُخلُوِدا َوفِي الش 

يْهِر الت اِسيِع أَتَاهَيا ِعيَسيى اْلَمِسييُح َعلَْييِه َوأَْعلََمهَ  َمياِنا َوفِيي الش  ا أَن  الِتن َحَملَيْت لِيِه اَبِيي  آِخيِر الز 

                                                           

ت حين تيكاات تحدث ااها او ان آم ة ل ت وهب ام رسول هللا " 1/194ذكر الن اسحاق في السيرة  (1)

ااك قد حملت لسيد هته االمةا فاذا وقع على االرض ف ولى : اعيته "ف يل لها :  حملت لرسول هللا 

رأت له قصور ا ورأت حين حملت له أاه خرج م ها اور "لالواحدا من شر كل حاسدا ثم سميه محمدا  

وذكر الن سعد في الطب ات الكبرى قال : أخبراا محمد لن عمر لن واقد  .لصيرى من أرض الشام

ك ا اسمع "األسلمى قال : حدث ي علي لن يزيد لن عبد هللا لن وهب لن زمعة عن أليه عن عمته قالت : 

حملت لها وال وجدت ما شعرت أاي " لما حملت  له آم ة ل ت وهب كاات ت ول :  اأن رسول هللا 

له ث لة كما تجد ال ساءا إال أاي قد أاكرت رفع حيضتي ورلما كاات ترفع ي وتعودا وأتااي آت وأاا 

لين ال ائم والي ظان ف ال : هل شعرت أاك حملت؟ فكأاي أقول ما أدرنا ف ال : إاك قد حملت لسيد هته 

ي ّن ع دن الحملا ثّم أمهل ي حتى إذا دات  األّمة وابيّهاا وذلك يوم االث ينا قالت : فكان ذلك ّمما

والدتى أتا اى ذلك اآلتى ف ال : قولي أعيته لالواحد الّصمد من شر كل حاسدا قالت : فك ت أقول ذلكا 

فتكرت ذلك ل سائيا ف لن لي : تعلّ ي حديدا  في عُضَديك وفي ع  كا قالتا فعلتا قالت: فلم يكن تر  

 16/64ويرن  وال .1/106. وذكره االمام الزرقااي " ا فك ت ال أتعلّ هعلي إال أيّاما فأجده قد قُطع

 . ولم أعثر على كون كل شهر أتاها آت.1/393والصالحي 
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ِجيِحا َوُكيلٌّ  يِن الير  ِحيْح َواليدِّ ِميْ هُْم يَ ُيوُل:  الس الَُم َوأَْخبََرهَا أَن  ال ِتن َحَملَْت لِِه َصاِحُب اْل َْوِل الص 

دا  لُْشَرا ِه ُمَحم  ْايَا َواألَِخَرِة فَاَِذا َوَضْعتِِه فََسمِّ  .ِ  يَا آِم َةُ فَ َْد َحَمْلِت لَِسيِِّد الدُّ

 صلوا عليه وسلموا تسليما

لِ     يْهِر الت اِسيِع ِميْن َشيْهِر َرلِييٍع اأْلَو  َل لَْيلَيِة ِميَن الش  ا َكاَن أَو  فَلَم 
(1)
يُروُر َواْلهَ َيا   َحَصيَل آِلِم َيةَ السُّ

َرْت لِ َْيِل اْلُم َى َوفِي الل ْيلَِة الث ااِيِة قِيَل لَ َْد َحَملَِت لَِمْن يَ ُومُ  لَِحْمِداَا َوُشيْكِراَاا  َوفِي الل ْيلَِة الث ااِيَِة لُشِّ

الَِعِة َسِمَعْت  يَماِء. َوفِيي الل ْيلَيِه اْلَخاِمَسيِة َرأَِت آْلَخلِييَل َعلَْييِه  تَْسبِيَح اْلَمالَئَِكيةِ َوفِي الل ْيلَِة آلر  فِيي الس 

اِدَسِة َكُمَل ِعْ يدَ  هَا آْلفَيَرُح آلس الَُم َوهَُو يَ ُوُل: أَْلِشِرن يَا آِم َةُ لَِصاِحِب آْل َْدِر َوآلث  َاا َوفِي آْلل ْيلَِة آلس 

الَِعِة  يا َوآْلهَ َا. َوِف آْللَْيلَِة آلس  َسطََع آْل ُّوُر َوَم َواَيىا َوفِيي آْللَْيلَيِة آْلث اِم َيِة طَافَيِت آْلَمالَئَِكيةُ َحْولَهَيا لَم 

اْلَمالَئَِكيةُ قَُرَب َوْضُعهَا َوَداَاا َوفِي آْللَْيلَِة آلت اِسَعِة لََدا َسيْعُدهَا َوآْلِغ َيى َوفِيي آلل ْيلَيِة اْلَعاِشيَرِة هَل لَيِت 

ْكِر َوا الت َعيُب َواْلَع َياا قَالَيْت آِم َيةُ: َوفِيي الل ْيلَيِة  لث  َاا َوفِي اللَتْيلَِة الَحاِديَةَ َعَشيَر َزاَل َعيْن آِم َيةَ لِالشُّ

ِل أََخَتاِي طَْلٌق َشِديٌد َوَكااَْت لَْيلَةُ ااْلِءْث َْيِن فَأََخَتاِي ُرْعٌب فَبَ  لَيى َكْيُت عَ الث اِم َةَ َعَشَر ِمْن َرلِيٍع آأْلَو 

اَْفِسي َوِوْحَدتِي
(2)

ا فَبَْي ََما أَاَا َكَتلَِك َوإَِذا لِاْلَحائِِط قَِد آْاَشق  َوَخَرَج ِمْ يهُ ثَيالَُث اِْسيَوٍة َكيأَا هُن  آل  ْخيُل 

َعلَي  لِأَْفَصِح لَِسيٍن  لِأَُزٍر لِيٍض تَفُوُح ِمْ هُن  َرائَِحةُ اْلِمْسِك فََسل ْمنَ  الط ِويُل يُْشبِْهَن لَ َاِت َعْبِد َم َافٍ 

اُء َوآِسييَةُ َوَميْريَُم اْل َيةُ  َوأَْعَتِب َكالٍَم َوقُْلَن لِي: الَ تََخافِي َوالَ تَْحَزاِي فَ ُْلتُ  ؟ قُْلَن َحيو  لَهُن  َمْن أَْاتُن 

لِيِوالََدِة  اَن ِميَن اْلُحيوِر اْلِعيْيِن َحَضيْراَ هُن  َعَشُر اِْسَوٍة فَ ُْلُت َمْن أَْايتُن  فَ ُْليِعْمَراَن ثُم  َدَخَل َعلَي  لَْعدَ 

                                                           

ي ال سختين "د" و"هـ" لم يأت لما وقع آلم ة خالل ليالي الشهر التاسع لل ذكر ان "عبد المطلب ف (1)

تها الطلق ... ا وإذا هي تسمع هته عظيمة خرج ذات ليلة هو وأهله الى الحرام وتر  آم ة وحيدة فأخ

... ." 

لسن حولهاا وختمت ل طعة شعرية جي ال سخة "هـ" أرلع اسوة دخلن عليها لدون ذكر أسمائهنا ثم ف (2)

 كافية من سبعة عشر ليتا  مطلعها:

 طيييييييييييييييييييييييييييييييه يييييييييييييييييييييييييييييييياحبيبي
 

 سييييييييييييييييييييييييييييالم هللا عليييييييييييييييييييييييييييييك 
 

 من ستة أليات ومطلعها: ةوالثااية عي ي 

 طلييييييييييييييييييع البييييييييييييييييييدر علي ييييييييييييييييييا

 

  ث ييييييييييييييييييات اليييييييييييييييييودا مييييييييييييييييين 

 

  والوقوف للحضرة ال بوية. تمها لالسالم على ال بي خأما "د" 
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الَ أََرى ثِ اَل  َوالَ أَلَميا  َوالَ َدميا  أَْصيال ا فََكَشيَف  يَسيِِّد اْلُمْرَسلِيَن قَالَْت آِم َةُ: فَاْشتَد لِي الط ْلُق َمَع أَاِّ 

َعلَميا   اَوَرأَْييُت ثاَلَثَيةَ أَْعيالٍَم قَيْد اُِصيبَتْ  هللاُ لِي َعْن لََصِرن فََرأَْييُت َمَشياِرَق اأْلَْرِض َوَمَغاِرلَهَياا

َكةَ أَْفَواجا  َوَرأَْيُت الطُّيُيوَر قَيْد ئِ لِاْلَمْشِرِق َوَعلَما  لِاْلَمْغِرِب َوَعلَما  َعلَى ظَْهٍر اْلَكْعبَِةا َوَرأَْيُت اْلَمالَ 

َشيت ى فَأََخيَتاِي اْلَعطَيُش  اْليَياقُوُت يَُسيبِّْحَن هللاَ لِلَُغياتٍ َسد ِت اْلفََضاَء ُخْضَر اأْلَْرُجِل لَِم َاقِيَر َكيآا هُن  

ُد ِميَن اليث ْلِج َوإَِذا لِطَائٍِر قَْد هَبَطَ َعلَي  َو لِيَِدِه َشْرلَة  ِمْن ل ْمل َمٍة لَْيَضياَء فَ َياَولَ ِي إِيَاهَيا َوإَِذا ِهيَي أَْليرَ 

اْلَميياَء ُكل ييهُ فَطَيياَب قَْلبِييي َو َحَمييْدُت َرلِّييي فََمييْن لَييهُ َحاَجييةٌ فَْليَ ُييْل َوآْحلَييى ِمييَن اْلَعَسييِلا فََشييِرْلُت َذلِييَك 

ْاِب َواْلخَ  ايَاقَاِضَي اْلَحاَجِت َويَ  َعَواِت َويَاَغافَِر الت  يرِّ َواْلبَلِي ياِتا طَيئَياِت ويَيُمِجيَب الد  ا َكِشيَف الضُّ

فََسييَكتَِت اأْلْصييَواُت َوهَييَدأَِت اْلَحَرَكيياُتا َو تَطَاَولَييِت اأْلَْع َيياُق َوإَِذا  يَيياَرب   اْلَعييالَِميَنا قَالَييْت آِم َييةُ 

دا    لِطَائٍِر أَْليََض َمر  لَِج َاَحْيِه َعلَى ظَْهِرن فََوَضْعُت ُمَحم 
(1)
. 

الةُ َوالس الَُم َعلَْيَك يَاَرُسوَل هللاِ آلس الَُم َعلَْيَك َوَرْحَمةُ هللاِ َولَ   َرَكاتُهُ.الص 

 صلوا عليه وسلموا تسليما             ال يام

 طَييييييه يَييييييا َحبِيبِييييييي َسييييييالَْم َعلَْيييييييكْ 

 يَيييييياَعْوَن اْلَغِريييييييِب َسييييييالَم َعلَْيييييييكْ 

ييييييْد َسييييييالَْم َعلَْيييييييكْ   طييييييه يَييييييا ُمَمج 

 أَْحَميييييْد يَيييييا تِهَييييياِمي َسيييييالَْم َعلَْييييييكْ 

يييييالَِم َسيييييالَْم َعلَْييييييكْ   ِميييييْن لَييييياِب الس 

لييييييييهُ  اَ  اإْلِ  َسييييييييالَْم َعلَْيييييييييكْ َسييييييييم 

 

 

 

 

 

 

 يَييييا ِمْسييييِكي َوِطيبِييييي َسييييالَْم َعلَْيييييكْ 

ييييييْد َسييييييالَْم َعلَْيييييييكْ   أَْحَمييييييْد يَييييييا ُمَحم 

 َمييييييْن َزاَرَ  يَْسييييييَعْد َسييييييالَْم َعلَْيييييييكْ 

 اأْلَاَيييييياِم َسييييييالَْم َعلَْيييييييكْ يَييييييا َخْيييييييَر 

ن َوَجيييييياِهي َسييييييالَْم َعلَْيييييييكْ   يَيييييياِعزِّ

 يَيييييا َخْييييييَر اْلَخالَئِيييييْق َسيييييالَْم َعلَْييييييكْ 

                                                           

جاء عبد المطلب فأخبرته لكل مارأت وسمعت وقيل لها فأخته وأدخله الكعبة وأخت يدعوا وشكر هللا  (1)

 على ما اعطاه.

 أعطييييييييييييااي الييييييييييييتن هلل الحمييييييييييييد

 قييييد سيييياد فييييي المهييييد علييييى الغلمييييان

 حتيييييييييييييى اراه ليييييييييييييالم الب يييييييييييييييان
 

 

 

 

 االردان الطيييييييييييب الغييييييييييالم هييييييييييتا

 أعيييييييييييييته ليييييييييييياهلل ذن األركييييييييييييان

 أعييييييييييته مييييييييين شييييييييير ذن شييييييييي آن
 

 من حاسد مضطرب العيان

 (.48مرون في دالئل ال بوة للبيه ي )رقم:
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 أَْفَضييييِل ُكييييلِّ اَيييياِطْق َسييييالَْم َعلَْيييييكْ 

 َماُدفَِعيييييييْت لاَلَيَيييييييا َسيييييييالَْم َعلَْييييييييكَ 

 ِميييييييْن َربٍّ َكيييييييِريِم َسيييييييالَْم َعلَْييييييييكْ 

دُ  هُ ُمتَيييييييورِّ  ُولِيييييييَد اْلَحبِييييييييُب َوَخيييييييدُّ

 ُولِييييَد ال ييييِتن لَييييْوالَهُ َمييييا َكيييياَن ال   َييييا

يييِة ِحْصييي ِهِ   ِجْبِرييييُل اَييياَدى فِيييي ِم َص 

 َتا َكِحيييُل الط ييْرِف هَييَتا اْلُمْصييطَفَىهَيي

 هَيييَتا َجِمييييُل ال  ْعيييِت هَيييَتا اْلُمْرتََضيييى

 لُْشيييييييَرى آِلِم َيييييييٍة لُِرْؤيَيييييييا ُحْسييييييي ِهِ 

هِ  افِييييي َوْجِهييييِه اُييييوٌر َكَميييي  فِييييي َخييييدِّ

 هَيييييَتا ال يييييِتن لَيييييْوالهُ َمييييياُذِكَرْت قُبَيييييا

 إِْن َكييياَن يُوُسيييُف قَيييْد تََكاَميييَل ُحْسييي ُهُ 

لييييا   إِْن َكيييياَن قَييييدْ   أُْعِطييييي اْلَكلِيييييُم تَ َرُّ

 إِْن َكييياَن قَيييْد أُْعِطيييي اْلَمِسييييُح ِعبَييياَدة  

 يَيييا َمْولِيييَد اْلُمْختَييياِر َكيييْم لَيييَك ِميييْن ثَ َيييا

ْهِر ِعْ ييِدن ِذْكييُرهُ   يَييا لَْيييَت طُييوَل الييد 

 َوَضيييَعْتهُ َمْسيييُرورا  َو َمْختُوايييا  َكَمييييا

ْر َعلَييييييِّ َحِديثَيييييهُ فآاَيييييا ال يييييِتن  َكيييييرِّ

ييييييبَا َصييييييل ى  َعلَْيييييييِه هللاُ َمهَييييييب  الص 

 َصيييييلَى َعلَْييييييَك هللاُ يَيييييا َميييييْن اْسيييييُمهُ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 َمييييا َسيييياَرْت َمطَايَييييا َسييييالَْم َعلَْيييييكْ 

 ِميييييييْن َربٍّ َرِحييييييييِم َسيييييييالَْم َعلَْييييييييكْ 

 يَييييييا َخيييييياتََم اأْلَْابِيَيييييياِء َواْلُمْرَسييييييلِينَ 

 ق ييييييييدُ َوال ُّييييييييوُر ِمييييييييْن َوَج َاتِييييييييِه يَتَوَ 

 َكيييييال  َوالَ َكييييياَن اْلِحَميييييى َواْلَمْعهَيييييدُ 

 هَييييييَتا َملِيييييييُح اْلَوْجييييييِه هَييييييَتا أَْحَمييييييدُ 

 هَييييَتا َجِميييييُل اْلَوْجييييِه هَييييَتا اأْلَْوَحييييدُ 

يييييييييِّدُ   هَييييييييَتا َحبِيييييييييُب هللاِ هَييييييييَتا الس 

 هَييييَتا هُييييَو اْلَجيييياهُ اْلَعييييِريُض اأْلَْزيَييييدُ 

ييييْعِر لَْيييييٌل أَْسييييَودُ   َوْرد  َكَمييييا فِييييي الش 

يييييُب يُْ َصيييييدُ أَلَييييي ا َوالَ َكييييياَن اْلُمَحص   د 

 فََجَميييييياُل َذا اْلَمْولُييييييوِد ِمْ ييييييهُ أَْزيَييييييدُ 

 فَاْلُكيييييلُّ ِميييييْن طَيييييه لََعْميييييِرن يَْسيييييَعدُ 

ييييييييٌد ِمْ ييييييييهُ أََجييييييييلُّ َوأَْمَجييييييييدُ   فَُمَحم 

 َوَميييييييَدائِِح تَْعلُيييييييو َوِذْكيييييييٍر يُْحَميييييييدُ 

ْهِر ِعْ يييِدن َمْوليييدُ   يَيييا لَْييييَت طُيييوَل اليييد 

 أْلَْخبَييياِر َح ّ يييا ُمْسييي َدُ قَيييْد َجييياَء فِيييي ا

 ِمييييييييْن لَْعييييييييِدِه َولِبُْعييييييييِدِه ال أَْرقييييييييدْ 

ييييُب يُْ َصييييدُ   َسييييَحرا  َوَمييييا َداَم اْلُمَحص 

ييييييدُ  لَييييييْيَن اْلبَِري ييييييِة أَْحَمييييييٌد َوُمَحم 
(1)

 
 

 صلوا عليه وسلموا تسليما

                                                           

ويعتبر اإلمام السبكي أول العلماء  مولد سيداا رسول هللا  ىت شد هته ال صيدة وال اس قيام لتكر (1)

 ( للدكتور العيادن"36"المولد )ص: التن قام مع الحاضرين في هته الم اسبة.
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ا َوَضْعتُهُ     َوَضيْعتُهُ َمْكُحيوال  َميْدهوا ا ُمطَي بيا  َمْختُوايا   قَالَْت آِم َةُ  لَم 
(1)
ا   ا هلِلِ َعيز  َوَجيل  َسياِجد 

َماِء َوَوْجهُهُ يَْسطَُع اُورا ا فَاْحتََملَهُ ِجْبِريْل َولَف هُ فِي ثَْوٍب ِمْن َحِريٍر ِميَن  ا يََدْيِه إِلى الس  اْلَج  يِة َرافِع 

َوَمَغاِرلَهَيياا قَالَييْت آِم َييةُ : َوَسييِمْعُت ُم َاِديييا  يُ َيياِدن أُْخفُييوهُ َعييْن آْعيييُِن  َوطَيياَف لِييِه َمَشيياِرَق اأْلَْرضِ 

 ال  اِظِريَن.

ٍد     َصْفَوةُ آَدَم َوَمْولَِد ِشيٍث َوَشَجاَعةَ اُوٍح َوِحْليَم  قَالَْت آِم َةُ َوَسِمْعُت قَائاِل  يَ ُوُل أَْعطُوا لُِمَحم 

إِْسَماِعيَل َوِرَضا إِْسَحاَق َوفََصاَحةَ َصالٍِح َوِرْفَعةَ إِْدِريَس َوِحْكَمةَ لُْ َماَن َولُْشيَرى إِْلَراِهيَم َولَِساَن 

ةَ ُموَسييى َوتَْسييبِيَح يُييواَُس َوِجهَيياَد يُوَشييَع َواَْغَمييةَ َداُوَد  يَْع ُييوَب َوَجَميياَل يُوُسييَف َوَصييْبَر أَيُّييوَب َوقُييو 

اْايَياَل َوَوقَياَر إِْليَياَس َوِعْصيَمةَ يَْحيَيى َوقَبُيوَل َزَكِري يا َوُزْهيَد ِعيَسيى َوِعْليَم َوهَْيبَةَ ُسيلَْيَماَن َوُحيب  دَ 

لِييَن َواأْلَِخيِريَن َوَرأَْييتُ  َسيَحالَة   اْلَخِضِر َواْغِمُسوهُ فِي آْخالَِق ال  بِيِّيَن َواْلُمْرَسيلِيَنا فَإِا يهُ َسييُِّد اأْلَو 

ُد وُل أَْقبَلَْت َوقَائاِل  يَ ُ  َعلَى َمفَاتِيِح ال  ْصِر َوَعلَيى َمفَياتِيِح اْلبَْييِت َوَرآْييُت َملَكيا  أَْقبَيَل  قَبََض ُمَحم 

ُد فَأَاَّك َسيِّدُ  آَدَم أَْجَمِعينَ  َولَد َوتََكل َم فِي أُُذاَْيِه ثُم  قَب لَهُ َوقَاَل آْلِشْر َحبِيبِي ُمَحم 
(2)
ُسيَل   لَِك َختََم هللاُ آلرُّ

لِيَن َوآأْلَِخيريَن إال  أُوتِيتَيهُ َوَسيِمَعْت آِم َيةُ قَيائاِل  يَ ُيوُل يَاآِم َيةُ ال تَْفتَ  ِحيي َعلَْييِه فََما لَ َِي ِعْلٌم فِي اأْلَو 

يْبِع َسي َماَواٍت قَالَيْت فَفََرْشيُت لَيهُ آْلبَْييَت اْلبَياَب إِليى ثاَلَثَيٍة أَي ياٍم َحتَيى تَْفيُرَغ ِميْن ِزيَاَرتِيِه َمالَئَِكيةُ آلس 

ا. َوآْغلَْ ُت َعلَْيِه آْلبَاَب َوُكْ ُت أَْاظُُر إلَى آْلَمالَئَِكِة تَْ ِزُل َعلَْيِه أَْفَواجا    أَْفواج 

 صلوا عليه وسلموا تسليما

                                                           

: " من كرامتي على رلي عز وجل أاي ولدت مختواا ولم يكشف أحد على سوأتي ". رواه   قال (1)

رواه  ". را مختوااوروى أاه ولد مسرو"  (.416ص:)الوفا. في الجوزن والن  .الطبرااي في الصغير

الن و. 3/411الن عساكر تاريخ دمشق و. 1/154ألو اعيم في الدالئل و. 1/83الن سعد في الطب ات 

 .1/86ر باالن سيد ال اس عيون اآلخو. 2/155عدى في الكامل 

(. 6413: " أاا سيد ولد ءادم وال فخر ". أخرجه البزار في مص فه تحت )رقم: رسول هللا  قال (2)

(. والن 1191(. والعس الاي في إتحاف المهرة تحت )رقم:4305والموصلي في مس ده تحت )رقم:

 (.64351(. والن عساكر في التاريخ تحت )رقم:361خزيمة في التوحيد تحت )رقم:
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لَْم تَُكْن َخَميَدْت قَْبيَل َذلِيَك لِيأَْلِف َعياٍم َواْاَشيق  إِْييَواٌن وَ آِم َةُ َوأُْخِمَدْت تِْلَك الل ْيلَةَ اَاُر فَاِرَس  قَالَتْ    

ْحُر َوآْلَكهَااَةُ َوُحِرَستِ َغاَرت طَبَِري ةَ للَُحْيَرةُ َساَوةَ وِكْسَرى َوُشُرفَاتُهُ تَ َاثََرْت  يَماُء  َولَطََل آلسِّ الس 

ييْمِع َوأَ  يييَاِطيُن ِمييِن آْسييتَِراِق آلس  ْايَا ُكلُّهَييا َمْ ُكوَسيية  َوأَْصييبََح َعييْرُش َوُم َِعييِت الش  ْصييبََحْت أَْصيي َاُم الييدُّ

ييٍد  ييا ُولِييَد  إْللِيييَس َعييُدو  هللاِ َمْ ُكوسييا  إكَرامييا  لُِمَحم  ييِه َوقَييَع َجاثِيييا  َعلَييى  َولَم  َوْاْافََصييَل َعييْن أُمِّ

َماِء فَتََعجَتلَ  (َشق  )ُرْكبَتَْيِه قَْد  ِه َعْبيِد آْلُمط لِيِب فيآْعلَُموهُ لََصَرهُ اَْحَو آلس  ِت آْل ََوالُِل فَآْرَسيْلَن إِلَيى َجيد 

لَِد لَهُيْم لَِتلَِك فََكَشَف َعْ هُ آْلِغطَاَء فَإَذا هَُو يَُمصُّ أََصالَِعهُ فَتَْشُخُب لَبَ ا  َوَكاَن ِمْن َعاَدِة آْلَعَرِب إَذا وُ 

ييهُ فَلََميي َمْولُييوٌد آْلتََمُسييوا لَييهُ آْلَمَراِضييَع َوالَ  ُسييئَِل َجِميييُع ال َِّسيياِء ِمييْن َذَواِت  ُولِييَد  اتُْرِضييُعهُ أُمُّ

َضاِ  فَُكلُّ تَ ُوُل أَاَيا أُْرِضيُعهُ  الر 
(1)
ةَ اْليَتِيَميةَ   ر  فََكااَيْت قَيْد َسيبَ َْت ِحْكَميةُ هللاِ أَْن الَ يُْرِضيَع هَيِتِه اليدُّ

ْعِدي ِةا قَالَتْ َوال  ْفَس اْلَكِريَمةُ َغْيُر َحلِيَمةَ الس  
(2)
ي َِة ال تِيي ُولِيَد فِيهَيا َرُسيوُل هللاِ    َحلِيَميةُ َوفِيي الس 

                                                           

" واال فاألصح هو كما ي ول االمام البوصيرن في  علموا لوه أاا أرضع كان لسان حالهن ي ول : " (1)

 الهمزية :

 ولييييييدت فييييييي رضيييييياعه معجييييييزات

 إذا ألتييييييييييييه ليتمييييييييييييه مرضييييييييييييعات

 فأتتييييييييييه ميييييييييين ءال سييييييييييعد فتيييييييييياة

 أرضيييييييييييييعته لبااهيييييييييييييا فسييييييييييييي تها
 

 

 

 

 

 ليييييييس فيهييييييا عيييييين العيييييييون خفيييييياء

 قلييييين ميييييا فيييييي اليتييييييم ع يييييا غ ييييياء

 قييييييييد التهييييييييا لف رهييييييييا الرضييييييييعاء

 ول يهيييييييييييييييا البيييييييييييييييااهن الشييييييييييييييياء
 

 

ل كتب السيرة قالت : "خرجت في اسوة من ل ي سعد لن لكر التمس جحديث حليمة كما روى في  (2)

َضَعاء لمكة على أتان الرُّ
(1)

لي قْمَراء 
(2)

في س ٍة َشْهبَاء 
(3)

لم تبق شيئا ا ومعي زوجي ومع ا شارف 
(4)

 

ل اا وهللا إن تَبِضّ 
(5)

ل ا ل طرة من لبنا ومعي صبي لي ال ا ام ليلت ا من لكائه ما في ثديي ما يغ يها  

 ة ـرامـو كـا ارجـا ك ـفتألاها وإام فلما قدم ا مكة لم يبق م ا امرأة إال ُعرض عليها رسول هللا 

 

(1)
. الحمار أاثى هي 

(2)
. ليضاء 

(3)
. والمطر فيها شتاء ال 

(4)
. السن كبيرة ااقة 

(5)
 قطرات م ها يسيل 

 .اللبن من

ا ما عسى أن تص ع أمه لها حتى لم يبق من    اا وك ا ا ول يتيم  الرضاعة من والد المولودا وكان يتيم 

صواحبي امرأة إال أختت صبيّ ا غيرنا فكرهت أن أرجع ولم ءاخت شيئ ا وقد أخت صواحبيا ف لت 

 



 تحقيق المخطوط

 
 

90 
 

                                                                                                                                                                                     

فأتيته فأختته ورجعت إلى رحليا ف ال زوجي: لزوجي: وهللا ألَرِجَعن  إلى ذلك اليتيم فآلختاها قالت: 

اا ف لت:  قد أختتيه؟ ف لت: اعم وهللاا وذلك أاي لم أجد غيرها ف ال: أصبت فعسى هللا أن يجعل فيه خير 

فوهللا ما هو إال أن جعلته في ِحجرن فأقبل عليه ثديي لما شاء هللا من اللبن فشرب حتى َرِون وشرب 

ِوَنا وقام زوجي يلي شارف ا من الليل فإذا لها حافلحتى رَ  -تع ي ال ها  -أخوه 
(1)

فحلب ا من اللبن ما  

ا رواء  وقد اام صبياا ا. قالت: قال  شئ ا وشرب حتى رونا وشرلت حتى رويتا ولت ا ليلت ا تلك شباع 

 ألوه "تع ي زوجها": وهللا يا حليمة ما أرا  إال قد أصبحت اََسَمة  مباركة قد اام صبياا ا.

 لأتااك هته أليست ع اا ُكفّي ويحكِ : لي ولون إاهمو الركب أمام أتااي لَخرجت وهللا: خرج ا ثم: قالت   

اُم َا وهي وهللاا للى: فأقول عليها؟ خرجت التي  لكر لن سعد ل ي حاضر من م ازل ا قدم ا حتى قِد 

 ويُسّرح أصبحواا إذا أغ امهم ليُْسِرحونَ  كااوا إن ليده حليمة افس والتن أرضا أجدب على ف دم ا

ُحف ال   لُب   ا لِطاا ا فتروح غ مي راعيّ 
(2)

ا أغ امهم وتروح ا  .لبن من لها ما جياع 

: لرعائهم في ولون يجدها وال قطرة يحلب أحد الحاضر في وما الل بن من شئ ا ما ف شرب: قالت   

ا أغ امهم فتروح اُسرح التن الّشعب في فيَُسّرحون حليمة؟ راعي يُسرح حيث تَُسّرُحون أال ويلكم  جياع 

 في الصبي شباب اليوم في يشب وسلم عليه هللا صلى وكان. ُحف ال   لُب  ا غ مي وتروح لبنا من لها ما

َجفر غالم وهو س ة فبلم س ةا في الصبي شباب الشهر في ويشب الشهرا
(3)

 أمه على ف دم ا: قالت ا

 أضنُّ  واحن: قالت مكةا ولاء عليه اخشى فإاا له فل رجع ال ي علي ا ُردن: ألوه لها قال أو لها ف لت

. شهرين ع داا فمكث له فرجع ا ا له ارجعا: قالت حتى اََزلْ  فلم: قالت. لركته من رأي ا مما له شىء

ا وأخوه هو فبي ا: قالت ا يرعيان البيوت خلف يوم   أخي أدركا: وألليه لي ف ال يشتد أخوه جاء إذ ل ا لَْهم 

 اللونا م ت ع قائم وهو إليه فااتهي ا اشتد فخرج ا لط ها وش ا فأضجعاه رجالن جاءه ف د ال رشي

 لط يا ش ا ثم فأضجعااي ليض ثياب عليهما رجالن أتااي: قال ل ّيا أنْ : قل ا ثم واعت  ته ألوه فاعت  ه

 قد إال الغالم هتا أرى ما حليمة يا: ألوه ي ول لها ورجع ا فاحتمل اه: قالت. ص عا ما أدرن ما فوهللا

 فما: أمه قالت لها فرجع ا: قالت عليه اتخوف ما له يظهر أن قبل أهله إلى فل رده فااطل ي أصيبا

كما  علي ا يجب التن الحق وأدي ا كفل اه قد أا ا إال وهللا ال: ف لت: قالت عليها حريصين ك تما وقد له يردُّ

 خبركما فأخبرااي لكما ذا  ما وهللا: أمه قالت أهلها في يكون ف ل ا عليها األحداث تخوف ا ثم فيه

  وهللا الــك ه؟ــعلي اـــوفتمــفتخ: تــقال رهاــخب اــاهــراــأخب ىــحت اــل  تــزال ما فوهللا: قالت وخبرها

 

(1)
. الضر  ممتلئة 

(2)
. اللبن غزير 

(3)
 .قون 
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ٍة َعِظيَمٍة َوَكااَْت َس َة  ُمْمِحلَة  َوُك  ا اَْحُن أََشد  ال  اِس فَ ُرا  َوُعْسيرا  فََخَرَجيتُ   فِيي َكاَن ال  اُس فِي ِشد 

َضاَ  َعلَيى أتَياٍن هَِزيلَيٍة َوالَ لِهَيا قَْطيَرةُ لَيبٍَن َوالَ اَ َياُم لَْيلَ َيا َجِميَعيهُ  اِْسَوٍة ِمْن لَ ِي َسْعٍد يَلتَِمْسنَ  الر 

فَهَا هللا ا َدَخْل َا َمك ةَ َشير   تََعيالَى ِمْن لَُكاِء أَْطفَالِ َا ِمَن اْلُجوِ  والَ أَِجُد فِي َصْدِرن َمايُْشبُِع َولَِدن فَلَم 

: إِن   يَْلتَِمْسيَن اأْلَْطفَياَل َوقَيْد يَ ِييُت أَاَيا َوَسيْبُع َمراِضيَع فَلَ ِيَ َيا َعْبيُد اْلُمط لِيِب فَ َيالَ َذهَبَِت اْلَمَراِضُع 

يا  ِعْ ِدن َولَدا  فَتََعالَْيَن َحت ى تَْ ظُْراَهُ فََمْن َكاَن لَهَا فِيِه اَِصيبق فَْلتَاُخْتهُ قَالَْت َحلِيَميةُ فَيَتهَْبنَ  َمَعيهُ فَلَم 

ْمَن إلَْييِه فَيآْعَرَض فَتَ َيد ْمُت األَْييِه فَِحييَن رآاَ  اِيي ظَْراَاهُ َجَعلَْت ُكيلُّ َواِحيَدٍة تَ ُيوُل أَاَيا أُْرِضيُعهُ َوتَ َيد 

ْعَرَض َوأَْقبََل َعلَيى فََوَضيْعتُهُ فِيي ُحْجيِرن َواَاَوْلتُيهُ ثَيْديَِي األَْيَميَن فََشيِرلَهُ فَ َاَوْلتُيهُ اأْلَْيَسيَر فَيآ تَبَس مَ 

ا أََرْدُت أَْن أَْذهََب لِيِه قَياَل عْبيُد اْلُمط لِي َعْ هُ  ِب لِِعْلِمِه أَن  لَهُ َشِريكا  فَاْزَدْدُت فِيِه ُحب ا َوَرْغبَة  فَلَم 

َعَسيى  ياا هُ يَتِيٌم َماَت َوالُِدهُا فَ ُْلُت أَْمِهْل ِي َحت ى أَُشاِوَر لَْعلِي َوقََصْصُت َعلَْييِه اْلَخبَيَرا فَ َياَل إِْفَعلِي

يا هللاُ أَْن يَْجَعَل فِيِه اْلبََرَكةَ لَ َيا فََرَجْعيُت الَْييِه فَآَخْتتُيهُ َوَوَضيْعتُهُ فِيي ُحْجيِرن فَآْقبَيَل َعلَْييِه ثَيْديِ  ي فَلَم 

ااِي فََرِكْبتُهَيا أَْصبَْحُت قَْدَم لِي لَْعلِي تَاَن َوَكاَن لِْلَمَراِضِع َسْبُعوَن أتَااَا  لَْم يَُكْن فِيِهن  آْضَعُف ِمْن أتَ 

َب ال  اُس ِميْن َذلِيَك  أَماِمي َوإَِذا َوَوَضْعتُهُ  لِاأْلَتَاِن قَْداَِشطَْت َوَصاَرْت تَْسبُِق اأْلُتَُن َجِميعا  فَتََعج 

ٍد   .َوفَِرْحُت لُِمَحم 

 صلو عليه وسلموا تسليما

قَالَْت َحلِيَمةُ فََما َمَرْرُت َعلَى َشَجٍر َوالَ َعلَى َحَجٍر َوالَ َعلَى َمَدٍر اال  َوي ُوُل لُْشيَراِ  يَاَحلِيَميةُا    

ييَتاِي آلط ييَرُب َواُيوُر َسيييِِّد اأْلَاَيياِم اأْلَاَياِم قَييْد أََزاَل عَ  ييا َرأَْيتُييهُ َوقَيْد أَخ   ِّييي َوِصيْرُت أَاَييا فِييي َعَجيٍب ِمم 

                                                                                                                                                                                     

 لركة أعظم وال عليّ  أخف كان قط حمال   أحِمل فلم له حملت إاي ع ه؟ أخبركما أال شأا ا هتا الل ي إن  

ا رأيت ثم م ه  فما وضعته ثم لبُصرى اإللل أع اق له أضاءت وضعته حين م ي خرج ِشهاب كأاه اور 

ا وقع الصبيانا ت ع كما وقع ا لاألرض يديه واضع   .هـ.ا".شأاكما والَح ا دعاه السماءا الى رأسه رافع 

 روى الحديث : 

 .8/82في صحيحه : ااظر ترتيب صحيح الن حبان ( الن حبان 1

 .15-13( الحافظ العراقي ح:2

 .1/195( سيرة الن هشام جزء 3
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يا اا َحت ى َوَصيْلُت إِلَيى لَْيتِيي َوقَيْد أََضياَء َميِدَس الظ الَِم فَلَْم أََزْل آْمِشي فِي أْاَواِرِه ِح ْ  َحْولِي فَلَم 

اِطُع؟ اَظََر لِ ُو  َسْعٍد إِلى تِْل:َ اأْلَْاَواِر : قالُوا يَاَحلِيَمةُ َم هَتا ال ُّوُر الس 

 صلوا عليه وسلمو تسليما

ُل َكيالٍَم َوَكاَن قَالَْت َحلِيَمةُ :     يا لَلَيَم َسي َتَْيِن فَيأَو  ا يَِشبُّ َشبَالا  الَ يَِشبُّهُ أََحيٌد ِميَن اأْلَْطفَياِلا َولَم 

َسييِمْعتُهُ يَ ُييوُل : هللاُ أَْكبَييَر َكبِيييرا  َواْلَحْمييُد هلِلِ َكثِيييرا  َوُسييْبَحاَن هللاِ لُْكييَرة  َوآِصيييالَ 
(1)
يي  لَييَم أَْرلَييَع ا لَ َولَم 

ييِه َواَْحييُن آْحيَرُص َشييْيٍء َعلَْيييِها فَ ُْل َيا لَييْو تََرَكْتييهُ ِعْ يَداَا فَإِا ييا اَْخَشييى َعلَْيييِه  ِسي ِيَن قَييِدْم َا لِييِه َعلَيى أُمِّ

َواَُرلِّيِه َما آْمَكَن َوَما قَْصُداَا إال  لََرَكتُهُ 
(2)
ياهُ   ا َكاَن فِي لَْعِض اأْلَي اِم قَياَل لِيي يَيا أُم  ْتهُ َمَع َاا َولَم  فََرد 

َحييْوَل لُيُوتِ َييا فَ َيياَل آْرِسييلِي ِي َمَعهُييْم  إِن  إِْخييَوتِي الَ آَراهُييْم فِييي ال  هَيياِر فَ ُْلييُت لَييهُ إا هُييْم يَْرُعييوَن َغ َمييا  

تُها َعلَْيِه ِمَن آْلَعْينِ فََعَمْدُت إِلى َخَرَزِة ِجْتِ  فََعل  ْ 
(3)
يا   َعياةُ َولَم  َوآَخَت َعصيا  َوَخيَرَج َكَميا تَْخيُرُج آلرُّ

 إِْن َكاَن يَُعوُد فِي ُكلِّ َعِشي ٍة ِمَن آْلَمْرَعى أَْسأَُل َعْن َحالِِه فَيَ ُولُيوَن : إِا يا اََشياِهُد مْ يهُ آيَياٍت َعِجيبَية  

تِيِه َوالَ يَُميرُّ َعلَيى َشيَجٍر َوالَ َحَجيٍر إاِل  َوَسيل َم َعلَْييهِ لٍِس اْخَضير  لَِوقْ اَمَشى َعلَى يَ 
(4)
قَالَيْت َحلِيَميةُا  

ا َكااُوا فِي لَْعِض اأْلَي اِم يَْرُعوَن اأْلَْغ َاَم َوالَ آْاظُُر إاِل  َو أَُخوهُ يَْشتَدُّ فََزعيا  َويُ َياِدن  ياهُ َويَيا َولَم  يَاأُم 

ي آْل َُرِشيي  فَ َيْد أََخيَتهُ َرُجيالَِن فََشي  ا لَْط َيهُ قَالَيْت : فََخَرْج َيا فََوَجيْداَاهُ ُمتََغيِّيرا  لَْواُيهُا أَلَاهُ آْدِرَكيا أَِخي

                                                           

وقال : "هللا أكبر  هتا حديث أخرجه ألو ذوالة الليثي وصححه قال : "دخل رجل على رسول هللا  (1)

كلماتك اث ا عشر ملكا ايهم "والتن لعث ي لالحق ل د التدر :  كبيرا  ... " وذكره ف ال رسول هللا 

 .(7كتاب حديث ألي دوالة للحسين االاصارن )ح يكتبهاا فمازلت ااظر إليهم حتى توارت لالحجاب"

فوهللا إاه لعد م دم ا لشهر مع  " : ( قول حليمة رضي هللا ع هما1/199ذكر الن هشام في السيرة ) (2)

 نوم دمهم تع ي من مكة لعد رده المه وله س تين م .ل ي لهم ل ا خلف ليوت ا إذ أتااا أخوه .. " أخيه

العمرا وإرجاعه وكلمة أشهر تع ي دون الس ة وعليه فحديث شق الصدر كان قبل ثالث س وات من 

 عمره وهو االصوب.

 .2187ومسلم  .5408"العين حق" رواه البخارن رقم  رسول  قال (3)

 : البوصيرنذكر االمام  (4)

 والجميييييييادات أفصيييييييحت لاليييييييتن
 

 ع ييييه الحمييييد الفصييييحاء أخييييرس 
 

كتيياب  ... " يكييان يسييلم عليي لمكيية عييرف حجييرا  أل ايييإ رواه مسييلم " سييالم الحجيير والشييجر عليييه 

 .(3626الترمتن مثله ) ىورو (2277الفضائل رقم )
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اهُ قَْد َجاَءاِي َرُجالَِن َعلَْيِهَما ثِيَاٌب لِيٌض َوَمَعهَُما ِطْشٌت ِميْن  كَ لِ  افَ ُْلُتا لَهُ مَ  يَا لُ َي  فَ َاَل لِي يَا أُم 

يْيطَاِن مِ ذَ  ْ يَك هٍَب َمْملُوٌء ثَْلجا  فََش  ا لَْط ِي َوآْخَرَجا ِمْ هُ َعلَ َْة َسْوَداَء فَطََرَحاهَا َوقَاال هََتا َحظُّ  آلش 

يا ثُيم  َخيتََم َعلَْييِه ِميْن اُيوِر َوإِاِّيي  ألَِجيُد لَيْرَد يَا َحبِيَب هللاِ ثُم  َغَسالَ قَْلبِي لِتلَِك اليث ْلِج َوالَ آِجيُد لَيهُ الَم 

يَب آْل َيْوُم  .آْضلُِعي اْلَخاتَِم لَْينَ  ثُم  آْقبََل لَ ُو َسِعيٍد يُ َبِّلُواَهُ َويَْسآلُواَهُ َعْن َحالِِه فََصاَر يُْخبُِر هُيْم فَتََعج 

ِمْن َذلِكَ 
(1)
ِه فَاِا ا اََخاُف عَ   ِه َوأُمِّ لَْيِه قَالَْت َحلِيَميةُ فَآتَْي َيا لِيِه إِلَيى ثُم  قِيَل لِي يَاَحلِيَمةُ أَْرِجِعيِه إِلى َجدِّ

ِها فَ َالَْت لَهَُما َماَرد ُكما لِِه َوقَْد ُكْ تَُم َحِريَصْيِن َعلَْييِها فآْخبََراهَيا لَِميا َجيَرىا فَ َالَيِت آْسيتَخْ  َوْفتَُما أُمِّ

َسيبِيٍلا َوإِن  اِل ْل ِيي هَيَتا لََشيأْاا  َعِظيميا ا فَدِعييِه  َعلَْيِه ِمَن آلش ْيطَاِن َكال  َوآهللِ َما للِش ْيطَاِن َعلَْيِه ِمنْ 

هُ لِاأْلَْلَواءِ حَ َصِرفِيا قَالَْت اَعْ ِك َوا ا لَلََم ِمَن آْلُعُمِر ٍست  ِس ِيَن تُُوفِّيَْت أُمُّ لِيَمةُ : فَلَم 
(2)
َوِهيَي قَْريَيةٌ  

لَْيَن َمك ةَ َوآْلَمِدي َةِ 
(3)
هُ َعْبيُد   ا َكُمَل لَهُ ِمَن آْلُعُمِر ثَمياُن ِسي ِيَن َمياَت َجيدُّ هُ َعْبُد آْلُمط لِِب فَلَم  َوَكفِلَهُ َجدُّ

اْلُمط لِبِ 
(4)
ا َكُمَل لَهُ ِمَن آْلُعُمِر َعْشُر ِس ِيَن أَتَاهُ ِميَن آهللِ آلفَْخيُر َواْلَوقَياُر   هُ أَلُو طَالٍِب فَلَم  َوَكفِلَهُ َعمُّ

                                                           

الصدر متكور في كثير من مصادر الحديث ولألفاظ مختلفة راجعه في صحيح مسلم حديث  شقحديث  (1)

مسييي د أحميييد حيييديث  /  ( 6336 – 6334:رقيييم)صيييحيح الييين حبيييان حيييديث   / ( 261 – 162:رقيييم)

د أليييي يعليييى حيييديث مسييي   /  (3949:رقيييم)المسيييتدر  للحييياكم حيييديث  /   (14101و 12528:رقيييم)

مسييي د عبيييد الحمييييد حيييديث   /  (36557:رقيييم)مسييي د أليييي شييييبة حيييديث  / (  3507و 3374:رقيييم)

  /  (94:رقيم)ع يد اليتهبي فيي السييرة   /  (2/229)ع د الن كثير في البداية وال هاية   /  (1308:رقم)

 .(1/201)يرة سلن هشام في ال  /  (1/460)ع د الن حجر 

 : قال االمام البوصيرن رحمه هللا

 شييييييق عيييييين قلبييييييه وأخييييييرج م يييييييه
 

 مضييييييييغة ع ييييييييد غسييييييييلها سييييييييوداء 
 

 

 (.1/94) سعد في الطب ات الكبرىوالن  1/204ة أمه الن اسحاق في السيرة وفا ذكر (2)

كليم مين المدي ية مين الج يوب : وتسيمى "ودان" ميين  210: قريية ليين مكية والمدي ية عليى لعيد  االليواء (3)

 قبير ام رسيول  بهياكيان اليى عهيد قرييب لوجولها  لرسول هللا  غزوةوكاات اول  .محافظة رالع

 لالتراب. قبل ان يسويه الوهاليون

كاايت وفياة جيده عبيد المطليب لثميااي  وقيال : " 1/204ن اسحق في السييرة ذكرها ال كفالة جده له  (4)

 ." آاتا  ثمااي س ين س ين لعد عام الفيل وسن رسول هللا 
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اَن إَِذا َمَشى تُظَلِّلُهُ َغَماَمةٌ لَْيَضاُء تَ ُِف َمَعهُ إَِذا َوقََف َوتَِسيُر َمَعهُ إَِذا َسارَ َوكَ 
(1)
ا َكُمَل لَيهُ ِميَن   فَلَم 

آْلُعُمر أَْرلَُعوَن َس َة  أَْرَسلَهُ هللاُ َرْحَمة  لِْلَعالَِمينَ 
(2)
   آِميَن.َوَعلَى آلِِه َوُكلِّ اَاِسٍج َعلَى ِمْ َوالِِه 

 صلوا عليه وسلموا تسليما

 فِييييييييييييييييييي ُكييييييييييييييييييلِّ آٍن َحْسييييييييييييييييييبُ َا

 ْمتِ َييييييييييييييييييييييييييياِن َرلُّ َيييييييييييييييييييييييييييياذُو اإْل 

 َحيييييييييييييييييييييٌّ َعلِيييييييييييييييييييييٌم َواِحييييييييييييييييييييدٌ 

 َعييييييييييييييييييييْدٌل إِلَييييييييييييييييييييهٌ َواِحييييييييييييييييييييدٌ 

 َجيييييييييييييييابْ أيَييييييييييييييياَمْن إَِذا ُدِعيييييييييييييييي 

 َوآْسييييييييييييييَمْح لَِوْصييييييييييييييٍل لِْلَج َييييييييييييييابْ 

 أَْايييييييييييييييَت اْل َيييييييييييييييِديُم فِيييييييييييييييي أأْلََزلْ 

 َع  ييييييييييييا أَِزْل َمييييييييييييا قَييييييييييييْد اَييييييييييييَزلْ 

 ي ِصييييييييييييييييْل يَاَسييييييييييييييييالَمْ َوللِ  بِيييييييييييييييي

ييييييييييالَمْ  ايَيييييييييْوَم اْلَجييييييييييَزا ْاْم َْح َيييييييييي  الس 

ييييييييييييييييييْحِب اأْلُُسييييييييييييييييييودْ   َواآْلِل َوالص 

 الِسييييييييييييييي َما َميييييييييييييياِحي اْلَحُسييييييييييييييودْ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 َمييييييييْولى اْلييييييييَوَرى اْلُمْبييييييييِدن اْلُمِعيييييييييدْ 

 َواْلَعْفيييييييييييِو فِيييييييييييي يَيييييييييييْوِم اْلَوِعييييييييييييدْ 

 لَيييييييييييييييييييياٍق َغ ِيييييييييييييييييييييٌّ َماِجييييييييييييييييييييدُ 

 لِاْلَعبِيييييييييييييييييييييييييييدْ لَييييييييييييييييييييييييييرٌّ َرُؤوٌف 

 إِْكِشييييييييييْف لَ َييييييييييا هييييييييييَتا اْلِحَجييييييييييابْ 

 َوآْعِط َييييييييييييييا آْلُحْسيييييييييييييي َى َوزيييييييييييييييدْ 

 أَْاييييييييييييَت آلل ِطيييييييييييييُف لَييييييييييييْم تَييييييييييييَزلْ 

يييييييييِديدْ   ِميييييييييْن فَييييييييياِدِح آْلَخْطيييييييييِب الش 

 ِم  ييييييييييييا َصييييييييييييالَة  َمييييييييييييَع َسييييييييييييالَمْ 

يييييييييييييييييا اََخييييييييييييييييياُف يَاَمِجييييييييييييييييييدْ   ِمم 

 َسييييييييييياُدوا لِيييييييييييِه لِييييييييييييٌض َوُسيييييييييييودْ 

ليييييييييييِه اْليييييييييييُن اْلَولِييييييييييييدْ   َسييييييييييييُف اإْلِ
 

                                                           

مع عميه أليي  ع د سفر رسول هللا  .1/218: ذكره الن اسحق  حديث تظليل الغمامة لرسول هللا  (1)

طفل فالحظ ذلك الراهب لحيرنا وفي سفره مع مسيرة وهو شاب الحيظ مسييرة  وطالب الى الشام وه

 .1/225الظل أيضا 

 قال االمام البوصيرن :

 ورأتييييييه خديجيييييية والت ييييييى والزهييييييد

 ماميييييييييه والسيييييييييرحغواتاهيييييييييا ان ال
 

 

 

 فيييييييييييييييييه سييييييييييييييييجية والحييييييييييييييييياء

 هميييييييييييييييييا أفيييييييييييييييييياء أظلتيييييييييييييييييه م
 

 

 .1/270الن اسحق في السيرة  .ارلعون س ة هعثه ولبذكر م (2)
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 .الق هن ة اآل    ص   ة1. 

 .النبو ة االح ح ث ص   ة2. 

 .املذتورة االشع ر ص   ة3. 

 . امل اجع امل: حر ص   ة 4.

 .الكت   ص   ة 5.
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ص  س اآل    الق هن ة 

 صفحة  السورة رقمها اآلية

 7 آل عمران  سورة 64اآلية:   ﴾ ...  َسَواٍء َكِلَمٍة ِإَلىَٰ َتَعاَلْوا اْلِكَتاِب َأْهَل َيا ُقْل ﴿

 56 39اآلية:  ﴾ ... اْلِمْحَراِب ِفي ُيَصلِّـــي َقاِئٌم َوُهَو اْلَمَلاِئَكُة َفَنـاَدْتُه ﴿

 78و  58 81اآلية:  ﴾...  آَتْيُتُكْم َلَما النَِّبيِّيَن ِميَثاَق اللَُّه َأَخَذ َوِإْذ ﴿

ٰــََأيَُّها ﴿ ٰــَرىَٰ َاْلَيُهوَد َتتَِّخُذوْا َلا ءاَمُنوْا َالَِّذيَن َيـ  7 املائدة سورة  51اآلية:  ﴾...  َوالنََّصـ

 74و  73 15اآلية:  ﴾...  َلُكْم ُيَبيُِّن َرُسوُلَنا َجاَءُكْم َقْد اْلِكَتاِب َأْهَل َيا ﴿

 58 األنعام سورة  74اآلية:  ﴾...   ۚ   آِلَهًة َأْصَناًما َأَتتَِّخُذ آَزَر ِلَأِبيِه ِإْبَراِهيُم َقاَل َوِإْذ﴿

ــَلاِتي ِإنَّ ُقـــْل ﴿ ــِه َوَمَمـــاِتي َوَمْحَيـــاَي َوُنُســـِكي َصـ  َربِّ ِللَّـ

 ﴾ ... ُأِمْرُت َوِبذََِٰلَك ۚ   َلُه َشِريَك َلا  اْلَعاَلِميَن
 162اآلية: 

 163و

 78و  71

 78 163اآلية:  ﴾ َأوُِّل اْلُمْسِلِمينَوِبَذِلَك ُأِمْرُت َوَأَنْا  ﴿

 7 سورة االعراف 32اآلية:  ﴾ ... ِلِعَباِدِه َأْخَرَج الَِّتي اللَِّه ِزيَنَة َحرََّم َمْن ُقْل ﴿

 78 143اآلية:   ﴾ اْلُمْؤِمِنيَن َأوَُّل َوَأَنا ِإَلْيَك ُتْبُت ُسْبَحاَنَك ﴿

 57 التوبة سورة  28اآلية:  ﴾.. َيْقَرُبوا َفَلا َنَجٌس اْلُمْشِرُكوَن ِإنََّما آَمُنوا الَِّذيَن َأيَُّها َيا ﴿

 58 114اآلية:  ﴾ َمْوِعَدٍة ... َعْن ِإلَّا ِلَأِبيِه ِإْبَراِهيَم اْسِتْغَفاُر َكاَن َوَما ﴿

 113اآلية:  ﴾...   َيْسَتْغِفُروا َأْن آَمُنوا َوالَِّذيَن ِللنَِّبيِّ َكاَن َما ﴿

 َعِنـتُّمْ  َمـا  َعَلْيـهِ  َعِزيٌز َأْنُفِسُكْم ِمْن َرُسوٌل َجاَءُكْم َلَقْد ﴿

 ﴾ ...  َفِإْن َرِحيٌم  َرُءوٌف ِباْلُمْؤِمِنيَن َعَلْيُكْم َحِريٌص
 128اآلية: 

 129و

81 
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ــًة َالنَّــاسَ  َلَجَعـــَل َربُّـــَك َشـــآَء َوَلــوْ  ﴿  َيَزاُلـــوَن َوَلـــا ۚ   َواِحـــَدًة ُأمَـّ

 ﴾..  َخَلَقُهْم َوِلذََِٰلَك ۚ   َربَُّك َرِحَم َمن ِإلَّا ُمْخَتِلِفيَن 
 118اآلية: 

 119و

 5 سورة هود

 ِإْســـَماِعيَل اْلِكَبـــِر َعَلـــى ِلـــي َوَهـــَب الَّـــِذي ِللَّـــِه اْلَحْمـــُد ﴿

 ﴾...  اْجَعْلِني َربِّ الدَُّعاءِ  َلَسِميُع َربِّي ِإنَّ ۚ   َوِإْسَحاَق
 39اآلية: 

 41الى

 58 ابراهيم سورة 

 74 سورة السجدة 9األية:  ﴾ ۚ   ُروِحِه ِمْن ِفيِه َوَنَفَخ َسوَّاُه ُثمَّ ﴿

ــا ﴿ ــًرا َشــاِهًدا َأْرَســْلَناَك ِإنَّــا النَِّبــيُّ َأيَُّهــا َي ــِذيًرا  َوُمَبشِّ  َوَن

 ﴾ ...  َوَبشِِّر ُمِنيًرا  َوِسَراًجا ِبِإْذِنِه اللَِّه ِإَلى َوَداِعًيا
 45اآلية: 

 48الى

 62 سورة األحزاب

 70 56األية:  ﴾...  ۚ  ِإنَّ اللََّه َوَمَلاِئَكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى النَِّبيِّ  ﴿

 78 7األية:  ﴾...  َوِمْنَك ِميَثاَقُهْم النَِّبيِّيَن ِمَن َأَخْذَنا َوِإْذ ﴿

﴿  ُقــِل ۚ   َواْلــَأْرِض السَّــَماَواِت ِمــَن يَّــْرُزُقُكْم َمــْن ُقــْل 

  ﴾...   ِفي َأْو ُهًدى َلَعَلىَٰ ِإيَّاُكْم َأِو َوِإنَّآ ۚ   اللَُّه

 24اآلية: 

 26الى

 5 سبأ سورة 

 63 سورة الصافات 9و 8األية:  ﴾..  َعَذاٌب َوَلُهْم ُدُحورًا، َجاِنٍب ُكلِّ ِمْن َوُيْقَذُفوَن ﴿

 64 6األية:  ﴾...  اْلَكَواِكْبِإنَّا َزيَّنَّا السََّماَء الدُّْنَيا ِبِزيَنِة  ﴿

 81 سورة ص 75األية:  ﴾.... َخَلْقُت ِلَما َتْسُجَد َأْن َمَنَعَك َما ِإْبِليُس َيا َقاَل ﴿

 71 سورة االسراء 34األية:  ﴾...  َحتَّىَٰ َأْحَسُن ِهَي ِبالَِّتي ِإلَّا اْلَيِتيِم َماَل َتْقَرُبوا َوَلا ﴿

 76 85األية:  ﴾... َربِّي َأْمِر ِمْن الرُّوُح ُقِل ۚ   الرُّوِح َعِن َوَيْسَأُلوَنَك ﴿

 78 1األية:  ﴾..اْلَحَراِم اْلَمْسِجِد ِمَن َلْيًلا ِبَعْبِدِه َأْسَرىَٰ الَِّذي ُسْبَحاَن ﴿

 81 61األية:  ﴾... ِإْبِليَس ِإلَّا َفَسَجُدوا ِلآَدَم اْسُجُدوا ِلْلَمَلاِئَكِة ُقْلَنا َوِإْذ ﴿

 78 سورة الكهف 1األية:  ﴾.. اْلِكَتاَب َعْبِدِه َعَلىَٰ َأْنَزَل الَِّذي ِللَِّه اْلَحْمُد ﴿
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 َأْمِري  ِلي َوَيسِّْر َصْدِري  ِلي اْشَرْح َربِّ َقاَل ﴿

 ﴾   َقْوِلي َيْفَقُهوا ِلَساِني  ِمْن ُعْقَدًة َواْحُلْل
 25اآلية: 

 28الى

 5 طه سورة 

 1 سورة األنبياء 107األية:  ﴾ ِلْلَعاَلِميَن َرْحَمًة ِإلَّا َأْرَسْلَناَك َوَما ﴿

 56 النور سورة  63اآلية:   ﴾.. َبْعِضُكْم َكُدَعاِء َبْيَنُكْم الرَُّسوِل ُدَعاَء َتْجَعُلوا َلا ﴿

 60 الفرقان سورة  59اآلية:  ﴾...  ِستَِّة ِفي َبْيَنُهَما َوَما َواْلَأْرَض السََّماَواِت َخَلَق الَِّذي ﴿

 8 الزخرف سورة  32اآلية:  ﴾ ۚ   َربَِّك َرْحَمَت َيْقِسُموَن َأُهْم ﴿

 78 سورة اجلاثية 13األية:  ﴾...  اْلَأْرِض ِفي َوَما السََّماَواِت ِفي َما َلُكْم َوَسخََّر ﴿

 الفتح سورة  9 و 8اآلية:   ﴾.. ِباللَِّه ِلُتْؤِمُنوا َوَنِذيرًا  َوُمَبشِِّرًا َشاِهدًا َأْرَسْلَناَك ِإنَِّا ﴿
56 

 59 الصف سورة  6اآلية:  ﴾.......  ِإْسَراِئيَل َبِني َيا َمْرَيَم اْبُن ِعيَسى َقاَل َوِإْذ ﴿

 59 اجلن سورة  2 و 1اآلية:  ﴾...  اْلِجنِّ ِمَن َنَفٌر اْسَتَمَع َأنَُّه ِإَليَّ ُأوِحَي ُقْل ﴿

 60 9 و 8اآلية:  ﴾...  َشِديًدا َحَرًسا ُمِلَئْت َفَوَجْدَناَها السََّماَء َلَمْسَنا َوَأنَّا ﴿

 81 سورة الشرح 3الى  1األية:  ﴾...  َعْنَك َوَوَضْعَنا َصْدَرَك  َلَك َنْشَرْح َأَلْم ﴿
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ص   ة ا ح ح ث 

 الصفحة ج احلديثيرخت احلديث

 فلييه اصيياب ثييم فاجتهييد الحيياكم حكييم اذا حييديث" 

 ". اجر فله اخطأ ثم فاجتهد حكم واذا اجران

 5 .ماجة الن /داود  الو /مسلم  /البخارن 

 رقياب لعضكم يضرب كفارا لعدن ترجعوا فال" 

 ". لعض

 /ومسيييييييلم  /داود  واليييييييو / البخيييييييارن

 .ماجة والن / ال سائي

6 

 ميين اليييه احــييـب اكييون حتييى احييدكم يييممن ال" 

 ". اجمعين وال اس وولــده افسـه

 6 .البخارن

 افسيه مين الييه أحيب أكون حتى أحدكم يممن ال" 

 ". ووالده وولده

 8 .البخارن

عسياكر  والين /الرزاق  وعبد /البيه ي  ". سفاح من ال اكاح من ولدت" 

 .سعد الن / جرير الن / كثير الن /

57 

 وليداي وميا شيءا الجاهلية سفاح من ولداي ما" 

 ". االسالم ك كاح االاكاح

 / البيه يييي / عسييياكر الييين / الطبراايييي

 .البغون

57 

 الييى الطيبيية االصييالب ميين ي  ل ييي هللا يييزل لييم" 

 يتشييييعب ال مهييييتلا مصييييفى الطيييياهرة االرحييييام

 ". خيرهمــا فــي ك ت اال شعبتـــان

 واليـن /  الطبرااـيـي / اعييـم اليو رواه

 .عســاكر

57 

: "لمييا اقتييرف آدم الخطيئيية قييال رسييول هللا " 

قال يا رب أسالك لحق محمد اال عفرت لي. ف يال 

هللا تعالى: يا آدم كيف عرفيت محميدا وليم اخل يه؟ 

قال: يا رب ااك لما خل ت ي رفعيت رأسيي فرأييت 

علييى قييوائم العييرش مكتولييا "ال الييه اال هللا محمييد 

رسول هللا" فعلميت اايك ليم تضيف اليى اسيمك اال 

 /الطبرااييييييييي  /الحيييييييياكم  /البيه ييييييييي 

 /السييييوطي  /الزرقيييااي  /ال سيييطالاي 

 /حس ه ت ي الدين السيبكي  /السمهودن 

صيييييححه ت يييييي اليييييدين  /الييييين تيميييييية 

 .الدمش ي

58 
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ف ال هللا تعالى: صيدقت ييا آدما  احب الخلق اليكا

ااه ألحب الخلق الي واذا سألت ي لح ه ف د غفرت 

 ." لك. ولوال محمد ما خل تك

إرتج ايوان  لما كان ليلة ولد فيها رسول هللا  "

كسيرى وسي ط م يه ارلعيية عشيرة شيرفة وخمييدت 

ايييار فيييارس وليييم تخميييد قبيييل ذليييك ليييألف عييياما 

وغاضت لحييرة سياوةا وراى كسيرى تليك الليلية 

إلييال صييعالا ا ييود خيييال عرالييا قييد قطعييت دجليية 

 .وااتشرت في لالدهم ..."

اليين  /لييتهبي / االيين عسيياكر  /الطبييرن 

 /اليييييو اعييييييم  /االزهيييييرن  /الحيييييوزن 

 البيه ي.

59 

وَخييَرَج َمَعييهُ اُييوٌر أََضيياَءْت لِييِه الييألَرُض " 

اِم قُصورا    ". فََرأَْت آِم َةُ لِالش 

اليين  / البيه ييي / اليين هاشييم فييي السييير

 .الطبرن /عساكر 

61 

أاييا دعييوة الييراهيم ولشييارة عيسييى ورأت أمييي " 

ايور أضياء لهيا آم ية حيين حمليت ليي خيرج م هيا 

 ". قصور لصرى من أرض الشام

/ البيه ييييييي / اليييييين اسييييييحاق /  أحمييييييد

الطبراايييييييي  /الهيثميييييييي الطيالسيييييييي / 

 .الحاكم  /الن كثير  /والبزار 

64 

 العيرش اليى رأسه رفع أذابه التن آدم أذاب لما" 

 هللا فياوحى لي غفرت اال محمد لحق أسالك: ف ال

 خل ت يي لميا إسيمك تبيار  ف يال محميد؟ وميا إليها

 إله ال:  مكتوب فيه فإذا عرشك إلى رأسي رفعت

 أحييد ليييس أاييه فعلمييت هللاا رسييول محمييد هللا اال

 إسيمكا ميع إسيمه جعليت ممين قيدرا   ع يد  أعظم

 ذريتيك مين ال بييين آخير اهإ آدم يا إليه هللا فأوحى

 ميا آدم ييا وليواله ذريتيك مين األميم آخر أمته وان

 ". خل تك

اليييين  /البيه ييييي  /الحيييياكم  /الطبرااييييي 

 / الهيثمييييييي /كثييييييير اليييييين  /عسيييييياكر 

 .السيوطي

65 

ثيييم ليييم ييييزل ي  ل يييي مييين االصيييالب الكريمييية " 

واالرحييام الطيياهرة حتييى أخرج ييي لييين ألييون لييم 

 ". يلت يا على سفاح قط

 السييوطي /الن كثيير  /ال اضي عياض 

 / الييييييرازن /الم ريييييييزن  /الحلبييييييي  /

 .ال ويرن  /الصالحي  /االاوسي 

65 
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مختوايا مسيرورا ا وأعجيب ذلييك  وليد ال بيي " 

عبد المطلب وحظي ع يده وقيال: "ليكيوان إلل يي 

 ." هتا شأن فكان له شأن

 66 / الن سعد / الن اسحاق ال ويرن

 \اليين حبييان  \ال سييائي  \أحمييد  /مسييلم  ." من صلى علي واحدة صلى هللا عليه عشرا" 

 الترمتن. \البغون  \الحاكم 

67 

 يَْخِصفُ  تَواُضِعهِ  لَْعضِ  ِمنْ   هللاِ  َرُسولُ  َكانَ " 

 َميييعَ  َويَْطَحييينُ  َشييياتَهُ  َويَْحلُيييبُ  تَْولَيييهُ  َويَْرقَيييعُ  اَْعلَيييهُ 

 لَييييِّنَ  اْلُمْماَيييةِ  هَييييِّنَ  َوَكيييانَ  َمَعهَيييا َويَأُْكيييلُ  اْلَجاِريَيييةِ 

َراَعْينِ  َعْبيلَ  اْلُخلُيقِ  َسيْهلَ  اْلَكف ْينِ  َسِخي   اْلَجااِبِ   اليتِّ

يبُّ  َوَسيل مَ  إِلَْييهِ  اليَيالِسُ  اْلِجْت ُ  َحن   اْلَحيَاءِ  َكثيرَ   الض 

يبُّ  َوَخاطَبَيهُ  اْلَجبَيلُ  قََدَمْيهِ  تَْحتَ  َوتََزْلَزلَ  َعلَْيهِ   الض 

 ". َواْلَجَملُ 

 68 .ألي سعيد الخدرن

علييى االسييالم شيييئا  اال  مييا سييئل رسييول هللا " 

أعطييياها قيييال: فجييياءه رجيييل فأعطييياه غ ميييا  ليييين 

جبلينا فرجع الى قومه ف ال: ييا قيوم أسيلموا فيإن 

 ". محمدا  يعطي عطاء  ال يخشى الفاقة

 .مسلم

 

68 

أشيد حيياء مين العيتراء فيي  كان رسيول هللا  "

 ." خدرهاا وكان إذا كره شيأ  عرف اه في وجهه

 .مسلم

 

68 

كان المسجد مس وفا على جتو  من اخل فكيان  "

اذا خطييبا ي ييوم الييى جييت  م هيياا فلمييا  ال بييي 

ص ع ليه الم بير وكيان علييها سيمع ا ليتلك الجيت  

 صيييوتا  كصيييوت العشيييار حتيييى جييياء ال بيييي 

 ." فوضع يده عليه فسكت

 .أخرجه الشيخان

 

68 

الييييى االسييييالم ف ييييال واالت  رسييييول هللا  أن "

والعييزى ال آم ييت لييك او يييممن لييك هييتا الضييبا 

ف يال رسيول هللا  وطرحه لين يدى رسيول هللا 

 68 .ال اضي عياض \عمر 
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 ياضييب فأجالييه للسييان عرلييي يسييمعه ال ييوم :

 جميعييا ّ: لبيييك وسييعديك يييا زييين ميين وافييى ال ياميية

قال: َمْن تَْعبُُد؟ قال: التن في السماء عرشها وفي 

بحيير سييبيلها وفييي الج يية االرض سييلطااها وفييي ال

رحمتييها وفييي ال ييار ع الييها قييال: فميين أاييا؟ قييال: 

رسييول رب العييالمينا وخيياتم ال بيئييينا وقييد أفلييح 

 ." من صدقكا وخاب من كتلكا فأسلم األعرلي

 عليييك فإامييا أحييدا اثبييت: تزلييزل أحييد ف ييال " 

 ". وشهيدان وصديق ابي

 .أحمد \ الترمتن \ البخارن

 

69 

رلعيييية ميييين ال ييييوم ليييييس  كييييان رسييييول هللا  "

 ." لالطويل وال لال صير

 .مسلم \البخارن 

 

69 

 ةعييا ل ليت الشييمس طالليو رأيييت رسييول هللا  "

". 

 .الهيثمي \البيه ي 

 

69 

ا كان الشمس مارأيت شيئا أحسن من ال بي  "

 ." تجرن في وجهه

 .أحمد

 

69 

الم التئب واعترافه للراعي لرسيول هللا كقصة " 

." 

 69 .ال اضي عياض \أحمد 

فخيرج اليى لعيض  ك ا لمكية ميع رسيول هللا " 

ل اال قييال لييه جبيياواحيهييا فمييا اسييت بله شييجرة وال 

 ". م عليك يا رسول هللاسالال

 .ال اضي عياض \الترمتن 

 

69 

 70 .رواه الشيخان .الشفاعةحديث 

 70 .مسلم .عليهحديث تسليم الحجر 

 70 .أحمد \مسلم  \البخارن  .حديث ابع الماء من لين أصالعه

 70 .الحافظ لن مجر \أحمد  \الن كثير  .الع كبوت عليه في مدخل غار ألي ثور اسج
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 :ف يال اعن صوم يوم اإلث يين سئل رسول هللا 

 ." يوم ولدت فيها وفيه أازل علي كلذ "

 .مسلم

 

70 

وم ـة ييـن مكـرج مـن وخـوم االث يـم يـد ابيكـول "

وم ـة يـل المدي ـن ودخـوم االث يـي يءـن وابـاالث ي

 ". نـوم االث يـي يـن وتوفــاالث ي

 70 .الن كثير

عليكا فكم أجعل  أكثر الصالة يا رسول هللا " 

ا ... قيال أجعيل ليك شئتلك من صالتي؟ ف ال ما 

 صالتي كلها؟ قيال : "إذن تكفيي هميك ويغفير ليك

 .ذابك "

 .الترمتن

 

70 

حاجية مين عسيرت علييه ":  قال رسول هللا " 

تكشيييف الهميييوم  فليكثييير مييين الصيييالة عليييي فإاهيييا

اق وت ضييييى زوالغمييييوم والكييييروب وتكثيييير االر

 ". الحوائج

 .االمام ال بهااي

 

70 

: ان هللا اصيطفى مين وليد  ي ول رسيول هللا " 

ميييين ولييييد  ةاييييا إلييييراهيم اسييييماعيل واصييييطفى ك

ك اايةا واصيطفى  ميناسماعيل واصيطفى قريشيا 

 مين ل يي هاشيم يمن قريش ل ي هاشما واصطفاا

." 

 .الترمتن \الن حبان  \ رواه مسلم

 

71 

81 

: كل سبب واسب م  طع ييوم ال يامية وقوله " 

 ." االسببي واسبي

 الطبراايي / ال سائي  / البخارن/ أحمد  

 .الحاكم/ 

71 

"  عائشةةة رضةةي هللا عنهةةا عةةن رسةةول هللا " 

 .كان خلقه القرآن "

 71 .ابن ماجة \ احمد  \البخاري 

: "كييييتب ال سييييايون وان قييييال رسييييول هللا " 

 ". صدقوا  

 72 الن اسحق.

 73 .وايلالعج ". أول ما خلق هللا اور ابيك يا جالر" 
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يا رسول هللا لألي أات وأميي أخبرايي عين أول " 

هللا قبل األشياء. قيال : ييا جيالر إن هللا شيء خل ه 

تعالى خلق قبل األشياء اور ابيك من اوره فجعيل 

وليم يكين  ذلك ال يور ييدور لال يدرة حييث شياء هللا

ح وال قليم وال ج ية وال ايار وال في ذلك الوقت ليو

ملك وال سماء وال أرض وال شيمس وال قمير وال 

قسيم ج ي وال إاسي فلما أراد هللا أن يخليق الخليق 

ذلك ال ور أرلعة أجيزاء: فخليق مين الجيزء األول 

ال لم ومن الثااي اللوح ومن الثالث العرش ثم قسم 

الجزء الرالع أرلعة فخلق من الجزء األول حملية 

العييرش وميين الثييااي الكرسييي وميين الثالييث ليياقي 

المالئكيية ثييم قسييم الجييزء الرالييع أرلعيية أجييزاء: 

األرضيين ن الثيااي ومفخلق من األول السماوات 

وميين الثالييث الج يية وال ييار ثييم قسييم الرالييع أرلعيية 

أجييزاء فخلييق ميين األول اييور ألصييار المييمم ين 

ومن الثااي اور قليولهم وهيي المعرفية لياهلل ومين 

الثاليييث ايييور إاسيييهم وهيييو التوحييييد ال إليييه اال هللا 

 ". محمد رسول هللا

 73 .عبد الرزاق

تحيييت  خل  يييي هللا ايييورن قيييال رسيييول هللا " 

ش قبل ان يخلق آدم عليه السالم لاث ي عشير العر

ألييف سيي ة فلمييا أن خلييق هللا آدم عليييه السييالم أل ييى 

ال ور في صلب آدم عليه السالم فأقبيل ي ت يل ذليك 

ال ييور ميين صييلب الييى صييلب حتييى افترق ييا فييي 

صيييلب عبيييد هللا لييين عبيييد المطليييب وأليييي طاليييب 

  ". فخل  ي رلي من ذلك ال ور لك ه ال ابي لعدن

 73 .طانالن ال 

ك ييت اييورا لييين يييدن رلييي  : قييال ال بييي ان " 

 ." قبل خلق آدم لأرلعة عشرة ألف عام

 74 .الن ال طان
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إن آدم رأى اسم محمد مكتولا على العرش وإن  "

 ." هللا قال آلدم لوال محمد ما خل تك

 74 .الزرقااي \العس الاي 

أتااي جبريل ف ال: إن هللا ي ول لوال  ما خل ت  "

 ." الج ة ولوال  ما خل ت ال ار

 74 .التهبي

يييا رسييول هللا؟ متييى ك ييت ابيييا قييال: "وآدم لييين " 

 ". الروح والجسد

 74 .احمد \البخارن  \الحاكم 

إاي ع د هللا لخاتم ال بيينا وإن آدم لم جيدل فيي  "

 ." طي ته

 74 أحمد. \البيه ي 

يييا رسييول هللا متييى  وجبييت لييك ال بييوة؟ قييال: " " 

 لين الروح والجسد ".وآدم 

 74 الترميتن.

ف لييت: ليييألي أايييت  قييال: سيييألت رسيييول هللا " 

وأمي أين ك ت وآدم في الج ية؟ فتبسيم حتيى ليدت 

اواجتها ثم قال: " إاي ك ت في صلبها وهبط إلى 

فيييي  ةاألرض وأايييا فيييي صيييلبها وركبيييت السيييفي 

صلب ألي اوحا وقتفت في ال يار فيي صيلب اليي 

ى قيط عليى سيفاحا ليم ييزل الراهيما لم يلتيق اليوا

االصيييالب الطيبييية اليييى االرحيييام  مييينهللا ي  ل يييي 

الطيياهرةا مصييفى مهييتلاا التتشييعب شييعبتان اال 

ك ييت فييي خيرهميياا قييد أخييت هللا لييال بوة ميثيياقىا 

ولاالسييالم هييداايا ولييين فييي التييوراة واالاجيييل 

شييرق مذكييرىا ولييين كييل شيييء ميين صييفتي فييي 

ليي فيي االرض وغرلهاا وعلم يى كتاليها ورقيى 

سمائها وشق لي من أسمائها فتو العرش محميود 

واايييا محميييدا ووعيييداي أن يحبيييواي ليييالحوضا 

وأعطييااي الكييوثرا وأاييا أول شييافعا وأول مشييفعا 

 ". ثم أخرج ي في خير قرون أمتي

 75 .الن العباس
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 أُن   لَلََغ ِيي َعْ هَُميا تََعيالَى هللاُ  َرِضيَ  َعب اسٍ  اْلنُ  قَالَ 

يدٍ  َسييِداَا اُورَ   الس يالَمُ  َعلَْييهِ  يُوُسيفَ  َواُيورَ   ُمَحم 

 ت ارعا.

 77 الن عباس

 78  "ا وأت اكم له خشاكم هللأما وهللا إاي أل "

ك يت أّول ال ّياس فيي الخليق ": قال رسيول هللا 

 ." وآخَرهم في البعث

 \الطبييرن  \اليين ألييي شيييبة  \ اليين سييعد

الين  \البيه يي  \ العبياس ألو \المخلّص 

ألييو محمييد  \ عاصييم اليين ألييي \عسيياكر 

 .المخلدن

78 

لّما خلق هللا تعالى آدم علييه الّسيالم خبّيره لب ييه  "

ييييرى األابيييياء علييييهم السيييالم وفضيييائل فجعيييل 

لعضهم على لعض فرأى اورا ساطعا في أسفلهم 

ف ال: يا رّب مين هيتا ؟ قيال: هيتا ال يك أحميد هيو 

 ." األّول وهو االخر وهو أّول شافع

 79 .هاللحبان لن 

ان اوليييى ال ييياس ليييي ييييوم ال يامييية : "  ل وليييه 

 ". اكثرهم علي صالة

 79 .والن حبان \ الترمزن

 \أحميد   \البغيون  \ المسيلم \ الترميتن ." من صلى علي واحدة صلى هللا عليه عشرا  " 

 .ألو داود

79 

" من صلى علي حين يصبح عشرا  وحين يمسيي 

 .عشرا  ادركته شفاعتي "

 79 .الطبرن

كتيييب هللا ليييين عي يييه  ا100ومييين صيييلى عليييى " 

 ." ولراءة من ال ارا لراءة من ال فاق

 79 .الطبرااي

 79 االمام السخاون. \ن البخار .علي مائة قضى هللا له مائة حاجة " " من صلى

من صلى على الفا  لم يمت حتى يرى م عده في " 

 .الج ة "

 79 .االصفهااي

كيان اقيرلهم م يي  من كيان اكثيرهم عليى صيالة" 

 ". م زلة

 80  .الترميتن \البيه ي 
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مامن أحيد يسيلم عليي اال رد هللا عيز وجيل اليي  "

 ." روحي حتى ارد عليه السالم

 80 .داود والو \ احمد

: " من كرامتي على رلي عز وجيل أايي   قال

 .ولدت مختواا ولم يكشف أحد على سوأتي "

 88 .الجوزن \الطبرااي 

الين  \الن عسياكر  \ اعيم ألو \الن سعد  ". ولد مسرورا مختوااوروى أاه " 

 سيد ال اس. الن \عدى 

88 

اليين  \العسيي الاي  \ الموصييلي \زار بييال ".: "أاا سيد ولد ءادم وال فخر قال رسول هللا 

  .الن عساكر \خزيمة 

88 

سيرة الن  \الحافظ العراقي  \الن حبان  .السيرةحديث حليمة كما روى في 

 .هشام

91 

هللا  وقييال : " دخييل رجييل علييى رسييول هللا  "

 ":  أكبيير كبيييرا  ... " وذكييره ف ييال رسييول هللا 

والتن لعث يي ليالحق ل يد التيدر كلماتيك اث يا عشير 

ااظر إليهم حتى توارت  ملكا ايهم يكتبهاا فمازلت

 ". لالحجاب

 92 .الو ذوالة

 92 .مسلم \ لبخارنا ." العين حق ":  رسول  قال

 92 .الطبرااي \البزار  .سالم الحجر والشجر عليه 

 92 .الترمتن \مسلم  .... " يكان يسلم عل لمكة العرف حجرا   ياإ "

ألي  \لحاكم ا \ أحمد \الن حبان  \مسلم  .الصدر شقحديث 

اليين  \عبييد الحميييد  \ شيييبة ألييي \ يعلييى

 .لن هشاما \الن حجر  \التهبي  \كثير 

 

93 
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ع يييد " :  حيييديث تظلييييل الغمامييية لرسيييول هللا 

مع عمه ألي طالب الى الشيام  سفر رسول هللا 

 ."طفل ووه

 94 .الن اسحق

 94 .الن اسحق .ارلعون س ة هعثه ولبذكر م
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ص   ة االشع ر  

 صفحة صاحبه البحر البيت الشعري

 13 المست جد لاهلل  وقار وهـو لالشيب عيرت ي

 28 أحمد الصباغ  محمد ذكــــر هللا رعـــــا  فكــرر

 36 أحمد محمد ال ولي  لحاجـــر الحـداة ماحن ولواله

 عبد محمد محمد الفتح الو  سالمه ثم هللا صالة عليه

 ال ادرن الحليم
36 

 37 قاسم لن أحمد لن قاسم  محمـد لجــــاه م صودن سالتك

الحبشي الدين محي  اليـح الحسن في اوره ابــــي  37 

 37   ســـالم يا صـــل ولل بــي

 60 البصيرن  ولوال كسرى ايوان وتداعى

 61   البشر خير من هللا رسول وصف

 62   ُســُرورا   اْلُوُجودَ  َمأَلَ  اْلهَُدى ُصْبحُ 

 63   شهر الرليع اتى لمولــــد احمد

 64  عي ية البديع موالاا هللا صالة

 66 عبد المطلب  الحمد هلل التن أعطااي

 67   لَِواِدن اْلُمْ َح َى َولِأَْرِض َراَمةْ 

 69  همزية شرق الم ام له وزمزم والصفا
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 69  همزية يا ذا المكي يا ذا المكي

 72  هائية هللا هللا هللا

نَ  اْلَعْرشِ  َرلِّهِ  اُورِ  ِمنْ   76   اُوُرهُ  ُكوِّ

 77  كافية اهوا  وكل ا الحبيب أات

 77  همزية اور  كون العرش رب اور من

 80   َصلُّوا َعلَى َخْيِر األاَامْ 

 82  حائية ألدا  فحن إليكم اال رواح

 83 أم ة ل ت وهب  هاشم الن من البطحاءِ  جاابُ  عفَا

 83  يائية فراقك ك ت أخشى فافترق ا

 83   يا آم ة لشرا 

 85  كافية طه ياحبيبي

 85  عي ية طلع البدر علي ا

 86 السبكي  طَه يَا َحبِيبِي َسالَْم َعلَْيكْ 

المطلبعبد  األاوار المحمدية أعطااي التن هلل الحمد  87 

 89 البوصيرن الهمزية ولدت في رضاعه معجزات

 92 البوصيرن  والجمادات أفصحت لالتن

 93 البوصيرن  م ه وأخرج قلبه عن شق

 94   فِي ُكلِّ آٍن َحْسبُ َا

 94 البوصيرن  ورأته خديجة والت ى والزهد
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